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1 Úvod 
 

Rozpočet Evropské unie a dotační možnosti České republiky jsou v současné 

době velmi aktuálním tématem. Řada podnikatelských subjektů má tak příležitost využít 

nejrůznějších podpor pro svou činnost. Podporován je nejen vznik nových podniků, ale 

také jejich další rozvoj, podporováno je zvýšení konkurenceschopnosti českých 

podniků, export na zahraniční trhy apod. Současná situace je bohužel taková, že Česká 

republika čerpá velmi málo finančních prostředků z Evropské unie. Pokud by tento stav 

pokračoval, mohlo by se stát, že se stane čistým plátcem do evropského rozpočtu.  

 

Jak uvádí ČSOB EU Centrum, Česká republika zaostává v čerpání dotací 

z evropských fondů. K březnu 2007 dokázala získat pouze 26 % dotací vyčleněných na 

roky 2004 až 2006. Například srovnatelně velké Slovensko a Polsko získali přes 30 % 

dotací. Přestože v procentech jde o malé rozdíly, v absolutních částkách jde o stovky 

milionů korun. Na vině je zřejmě český systém poskytování peněz autorům projektů, 

který je zbytečně složitý a zdlouhavý.  

 

Koncem roku 2006 vláda České republiky schválila zásadní dokumenty, na 

základě kterých má Česká republika možnost čerpat dosud historicky největší objem 

peněz z fondů Evropské unie. V rozpočtovém období 2007 - 2013 je možné čerpat až 

750 miliard korun. Podíl evropských fondů na financování projektů je 85 % a podíl 

národních zdrojů 15 %.  
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2 Vymezení problému a cíle práce 

 

2.1 Vymezení problému 

 

Dne 1.května 2005 začala vysílat na brněnské frekvenci 107 FM nová soukromá 

rozhlasová stanice s názvem Rádio Student. Projekt studentského rádia připravovali 

jeho zakladatelé dopředu několik let. Už při zahájení vysílání rádia vyšlo najevo, že 

vysílání je omezeno nízkým výkonem rozhlasového vysílače. Díky tomu vysílací signál 

nepokryje ani celé území jihomoravské metropole. 

 

Později se také ukázalo, že Rádio Student nemá obchodně velmi vhodně zvolený 

název. Název Rádio Student působí spíše amatérsky a oslovuje cílovou skupinu, která 

velké firmy z hlediska kupní síly studentů vesměs nepřitahuje. Její cílovou skupinou 

jsou posluchači ve věku 15 – 26 let. Petr Veselý na toto téma v deníku MF Dnes uvedl: 

„Označení rádia jménem Student je handicap, kterého jsme si byli vědomi již od 

začátku. Žádali jsme Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o změnu na rádio Index, 

ale nevyhověli nám. Index zahrnuje širší spektrum, ale je v něm stále obsažené 

studentské téma.“ 

  

Rádio Student je převážně zpravodajská a publicistická stanice s podílem 

domácí i zahraniční tvorby. Její programová skladba se blíží spíše veřejnoprávní stanici. 

Podíl mluveného slova je velmi vysoký a představuje zhruba jednu třetinu programu. 

Rádio Student podle udělené licence připravuje také specializované bloky s tématy 

z oblasti práva, sportu, divadla, filmu, literatury, cestování apod. 

 

Vzhledem k technické náročnosti provozování rádia s daným charakterem 

vysílání musí tato rozhlasová stanice čelit značným finančním problémům. Jako 

nezbytnost pro zachování další existence rádia se ukázala nutnost zvýšit podíl reklamy 

v živém vysílání. Ale také možnost využití některých z podpor podnikání by mohlo být 
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pro tuto rozhlasovou stanici příležitostí, jak získat finanční prostředky pro její další 

rozvoj nebo pro obohacení jejího vysílacího programu. 

 

2.2 Cíle práce 

 

Rádio Student se, se svou programovou skladbou, blíží spíše veřejnoprávní 

stanici a nabízí úplně něco jiného než úspěšnější komerční stanice. Je  zaměřeno na 

cílovou skupinu převážně studentů, která většinou není z hlediska marketingu cílovou 

skupinou mnoha firem. Navíc Rádio Student má velmi nízký vysílací výkon a svým 

signálem nepokryje ani celé Brno. Rádio Student má tedy omezené možnosti při prodeji 

svého reklamního času. 

 

Cílem mé diplomové práce je posoudit jednotlivé programy na podporu 

podnikání, které byly vyhlášeny na aktuální rozpočtové období let 2007 – 2013 a jsou 

financovány z rozpočtu Evropské unie. Na základě zjištěných možností a po zvážení 

jejich dopadů, chci doporučit brněnské rozhlasové stanici Rádio Student 107 FM 

vhodné subvenční tituly, které by umožnily další rozvoj rádia. 

 

Vzhledem k tomu, že rozhlasová stanice je informačním médiem, které slouží 

veřejnosti, budu zvažovat i takové projekty, které budou moci podpořit zájmy 

společnosti jako např. podpora národnostních menšin, podpora vzdělanosti apod. Tyto 

projekty jsou vesměs financovány z rozpočtu daného státu, proto se ve své práci budu 

zabývat i programy, které jsou poskytovány z rozpočtu České republiky. 

 

2.3 Metody zpracování 

 

Při zpracování diplomové práce byly hodnoceny Operační programy na období 

let 2007 – 2013, s důrazem na analýzu Operačního programu Podnikání a inovace. 

Pozornost byla soustředěna na dotační programy realizovatelné v odvětví rozhlasového 

vysílání.  
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3 Teoretická východiska práce 

 

3.1 Finanční zdroje z rozpočtu Evropské unie 

 

Evropská unie je společenstvím suverénních evropských států. Tyto státy se po 

druhé světové válce rozhodly sdílet část svých pravomocí, a to na nadnárodní úrovní. 

Cílem tohoto společenství je zajistit trvalý a vyrovnaný rozvoj členských zemí Evropské 

unie. 

 

Jak uvádí E. Klvačová (3, s. 131) Evropská unie by měla splňovat následující 

očekávání:  

 

� „Očekávání, že Evropská unie dokáže nahradit národní státy tam, kde v současné 

době selhávají nebo kde se chovají neadekvátně. Jedná se zejména o ochranu 

spotřebitele, ochranu lidského zdraví, vzdělání, základní veřejné služby. 

� Očekávání podpory ekonomického a sociálního rozvoje. I toto očekávání bylo 

formulováno s tím, že národní státy v dané oblasti nejsou schopny plnit svou roli. 

Zásadní roli při jeho formulaci sehrála existence strukturálních fondů. 

� Očekávání, že Evropská unie bude schopna řešit problémy přesahující hranice 

jednotlivých států – devastaci životního prostředí, organizovaný zločin, ilegální 

přistěhovatelství, dovoz zboží ohrožujícího lidské zdraví atd. 

� Očekávání, že Evropa se stane silným hráčem na globální politické, ekonomické i 

vojenské scéně. 

� Očekávání spravedlivého ekonomického zacházení se všemi ekonomickými 

subjekty a alespoň minimální ochrany ekonomik nacházejících se v tíživé 

ekonomické situaci. 

� Očekávání mobility zdrojů včetně mobility pracovní síly.“ 
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Vysvětlení užitého pojmu strukturální fondy je následující. „Strukturální fondy 

jsou komunitární fondy financující programy se zaměřením na redukci ekonomické a 

rozvojové nerovnosti regionů.“ 1 

 

3.1.1 Rozpočtové zásady 

 

Rozpočet Evropské unie slouží k financování politik Evropské unie a 

k finančnímu zajištění samotného jejího fungování. Svým charakterem a velikostí se liší 

od rozpočtů jednotlivých národních států. Pro tvorbu a provádění rozpočtu Evropské 

unie byly definovány následující rozpočtové zásady (4, str. 10-14): 

 

1) Zásada jednoty a zásada věrnosti zachycení (principle of unite and budget 

accuracy) – všechny příjmy a výdaje musí být zahrnuty v jediném dokumentu, 

aby mohly být finanční zdroje Evropské unie efektivně kontrolovány.  

 

2) Zásada každoročnosti (principle of annuality) – rozpočtové operace se vztahují 

k příslušnému finančnímu roku, který se shoduje s rokem kalendářním. 

 

3) Zásada vyrovnanosti (principle of equilibrium) – příjmy a výdaje rozpočtu 

musí být v rovnováze. Unie není oprávněna půjčovat si prostředky na krytí 

deficitních rozpočtů. 

 

4) Zásada účetní jednotky (principle of unit of account) – rozpočet je navrhován a 

následně prováděn v jednotce euro. 

 

5) Zásada všeobecnosti (principle of universality) – celkové příjmy musí pokrýt 

celkové příděly na platby.  

                                                 
1 Grant advisor: Infocentrum. [online] c2006 [cit. 2006-11-19]. Dostupný z WWW: <http: 

//www.subvence.cz/Page.aspx?SP=1180>. 
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6) Zásada nepřiřazenosti (non-assignment rule) – příjmy nesmí být předem 

vyčleněny na hrazení určitých výdajů rozpočtu.  

 

7) Zásada hrubého rozpočtu (gross budget rule) – všechny příjmy a výdaje jsou 

plně zahrnuty v rozpočtu, aniž by mezi nimi docházelo k vzájemným úpravám. 

 

8) Zásada přesného stanovení (principle of specification) – všechny příděly musí 

být odůvodněny a musí být přiřazeny k určitému cílu. Tím se má zabránit 

nejasnostem při rozdělování přídělů jak ve fázi schvalování, tak ve fázi 

provádění rozpočtu. 

 

9) Zásada řádného finančního hospodaření (principle of sound financial 

management) – rozpočtové příděly musí být použity v souladu se zásadami 

hospodárnosti, užitku a účinnosti. Zásada hospodárnosti požaduje, aby byly 

zdroje využívány v odpovídajícím čase, množství a kvalitě a za nejvýhodnější 

ceny. Zásada užitku požaduje efektivní vztah mezi používanými zdroji a 

dosaženými výsledky. Zásada účinnosti spočívá v dosahování stanovených cílů 

a zamýšlených výsledků.  

 

10) Zásada průhlednosti (principle of transparency) – do dvou měsíců od přijetí 

rozpočtu musí dojít k jeho zveřejnění v Oficiálním věstníku Evropské unie.  

 

3.1.2 Podpora malých a středních podniků 

 

Evropská unie poskytuje pomoc malým a středním podnikům z členských států a 

často i z kandidátských zemí. Tato pomoc je poskytována různými formami grantů, 

půjček a v některých případech formou záruk. Dostupná je buď přímo, nebo 

prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie, spravovaných na národní úrovni. 

Malé a střední podniky mohou využívat také řadu nefinančních prostředků pomoci ve 

formě programů podpory a služeb. 
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Malé a střední podniky můžeme definovat například podle Evropské sítě pro 

výzkum drobného podnikání takto: „Malé a střední podniky jsou privátní podniky 

mimo zemědělský sektor, které zaměstnávají méně než 249 lidí a mají roční obrat menší 

než 40 mil. EUR nebo celkový kapitál menší než 40 mil. EUR.“  Tyto podniky jsou dále 

děleny: 

� Mikropodniky 0 – 9 zaměstnanců 

� Malé podniky 10 – 99 zaměstnanců 

� Střední podniky 100 – 249 zaměstnanců 

� Velké podniky více než 249 zaměstnanců 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu používá pro vymezení pojmu drobný, malý 

a střední podnikatel následující definice (17):  

 

Za drobného, malého a středního podnikatele2 se považuje podnikatel, pokud 

zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho aktiva3 nebo majetek4 nepřesahují 

korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat/příjmy nepřesahující korunový 

ekvivalent 50 mil. EUR.. 

Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud zaměstnává méně než 50 

zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR. 

Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud zaměstnává méně než 

10 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR. 

 

Údaje o počtu zaměstnanců a o hodnotě aktiv/majetku (obratu/příjmů) se zjišťují 

z údajů uvedených v účetní závěrce (pokud podnikatelé vedou účetnictví) nebo 

z přiznání k dani z příjmů (pokud podnikatelé vedou daňovou evidenci) sestavených za 

zdaňovací období bezprostředně předcházející období, v němž je podána žádost o 

podporu. 

                                                 
2
 ve smyslu § 2, odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

3
 z rozvahy u podnikatele, který vede účetnictví 

4
 z daňové evidence podnikatele, který nevede účetnictví 
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Malé a střední podniky v ekonomice plní řadu významných funkcí. Tyto 

podniky jsou významným konkurenčním prvkem a vytváří vyvažující sílu proti 

monopolům. Hrají významnou roli z hlediska zaměstnanosti, posilují domácí 

podnikatelské prostředí, jsou zdrojem technických inovací a kladně ovlivňují obchodní 

a platební bilanci. 

 

Pokud jde o možnosti financování přímo určené pro malé a střední podniky, 

tak tyto zdroje financování jsou zaměřené na specifické cíle – životní prostředí, 

výzkum, vzdělávání apod. Připravují je a realizují je různé úseky Evropské komise. 

Malé a střední podniky se mohou o tyto zdroje ucházet přímo, obecně za podmínek, že 

představí dlouhodobě udržitelné a přínosné projekty nadnárodního charakteru. Podpora 

spočívá v poskytování subvencí, které obvykle kryjí 50 % nákladů projektu. 

 

Evropské strukturální fondy  jsou hlavním zdrojem financování malých a 

středních podniků prostřednictvím různých tématických programů a místních iniciativ 

realizovaných v regionech. Příjemci  podpory ze strukturálních fondů dostávají přímý 

příspěvek na financování svých projektů. Řízení těchto programů a výběr projektů se 

uskutečňuje na národní a regionální úrovni. 

 

Evropská unie také poskytuje pomoc prostřednictvím finančních nástrojů. 

Většina této pomoci je dostupná nepřímo a realizují ji národní finanční 

zprostředkovatelé. Jejich hlavním cílem je zvýšit objem úvěrových prostředků 

dostupných pro malé a střední podniky a podněcovat banky k vytváření vlastních 

úvěrových kapacit. V rámci víceletých programů na roky 2001 – 2005 poskytla 

Evropská komise více než 320 milionů EUR. Tyto finanční nástroje řídí EIF. 

 

Mezi ostatní typy podpor patří nefinanční pomoc, a to většinou v mezinárodní 

sféře5. 

                                                 
5
 Publikace Programy EU pro podporu MSP. [online] c2005 [cit. 2005-04-20]. Dostupný z WWW:  

http://www.czechinvest.cz/web/pwci.nsf/pages/8E110017BB8CEF41C1256EBD004D9917?OpenDocum

ent. 
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3.1.3 Operační programy na léta 2007 – 2013 

 

Dne 15.listopadu 2006 vláda České republiky schválila zásadní dokumenty, na 

základě kterých má Česká republika možnost čerpat dosud historicky největší objem 

peněz z fondů Evropské unie. V rozpočtovém období 2007 - 2013 je možné čerpat až 

750 miliard korun. Podíl evropských fondů na financování projektů je 85 % a podíl 

národních zdrojů 15 %.  

 

Dne 21.listopadu 2006 byly tyto dokumenty předloženy ke schválení Evropské 

komisi a tímto dnem začala běžet tzv. uznatelnost nákladů vynaložených na schválené 

projekty. Schválení programů není nutné pro vypsání výzev pro předkládání žádostí. 

První výzvy bylo možné vyhlásit již začátkem roku 2007. Samotné čerpání finančních 

prostředků z EU je ale možné až po odsouhlasení programů Evropskou komisí (13). 

 

Byly schváleny následující operační programy (12, str. 1): 

1. Tématické operační programy podle cíle 1 „Konvergence“, 

2. Programy pro Prahu, cíl 2 „Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost“, 

3. Programy pro cíl 3 „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“. 

 

 

3.1.3.1 Tématické operační programy podle cíle 1 „Konvergence“ 

 

Jak je uvedeno v příloze Grantového poradce (12, str. 2-15) jsou stanoveny 

následující finanční alokace pro cíl „Konvergence“: 

 

• OP Podnikání a inovace 

Cílem tohoto programu je zvýšení konkurenceschopnosti sektoru průmyslu a 

podnikání, udržení přitažlivosti ČR a jejich regionů pro investory, podpora inovací, 

stimulace poptávky po výsledcích vědy a výzkumu a jejich komercializace, podpora 

podnikatelského ducha a růstu hospodářství založeného na znalostech. 
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• OP Výzkum a vývoj pro inovace 

Cílem je vytváření pracovních míst prostřednictvím podpory činností založených na 

znalostech. Jde zejména o zvýšení investic do výzkumu a vývoje a jeho infrastruktury, 

podpora nabídky inovací navazujících na výsledky výzkumu a vývoje a usnadněním 

přístupu k financím pomocí grantových i negrantových nástrojů tak, aby byla 

podpořena nabídka výsledků výzkumu a vývoje ze strany vysokých škol, výzkumných 

institucí a dalších subjektů. 

 

• OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Cílem tohoto programu je zvyšování zaměstnanosti a hospodářského růstu 

prostřednictvím rozvoje efektivního a flexibilního trhu práce, kvalifikované a 

konkurenceschopné pracovní síly a integrace sociálně vyloučených skupin 

obyvatelstva. 

 

• OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

Cílem programu je zkvalitnit fungování vzdělávacího systému, dosáhnout lepší 

připravenosti absolventů všech stupňů vzdělávání na trh práce, současně 

s minimalizací jakéhokoli typu znevýhodnění přístupu ke vzdělání, cestou otevření 

všech stupňů škol a rovněž spolupráci se zaměstnavateli a sociálními partnery 

umožnit přístup k celoživotnímu vzdělávání každému občanovi v kterékoliv fázi 

života. 

 

• OP Životní prostředí 

Cílem tohoto programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako 

základního principu udržitelného rozvoje. 

 

• Integrovaný operační program 

Cílem tohoto programu je vytvořit infrastrukturu a služby pro místní a regionální 

politiku tak, aby došlo k posílení konkurenceschopnosti a růstu zaměstnanosti, a to 

prostřednictvím efektivního využití rozvojového potenciálu regionu, modernizací 

veřejné správy a podporou integrovaného přístupu v rozvoji vybraných městských 

lokalit. 
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• OP Doprava 

Cílem programu je vytvořit podmínky pro zajištění rozvoje kvalitní dopravy podle 

principů udržitelného rozvoje. 

 

• Regionální operační program 

Pro programovací období budou vyhlášeny Regionální operační programy, které 

budou řešit regionální problémy jednotlivých krajů. Cílem těchto krajů je urychlení 

rozvoje regionů ČR, s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity pro 

investice a posílení kvality života obyvatel s využitím potenciálu regionu. 

 

Odhadovaný rozpočet určený pro tyto operační programy je 25 883,40 mil. EUR. Podíl 

jednotlivých operačních programů na celkovém rozpočtu je uveden na následujícím 

obrázku. 

Obrázek č. 1 - Podíl operačních programů dle cíle 1 na odhadovaném rozpočtu (v %) 

7%
6%

12%

1%

18%

8%
22%

19%

7%

OP Lidské zdroje a zaměstnanost Integrovaný operační program OP Podnikání a inovace

OP Technická pomoc Regionální operační programy OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Doprava OP Životní prostředí OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Zdroj: Předběžný návrh operačních programů pro ČR 2007 – 2013.
6
 

                                                 
6 Grant advisor: Grantový poradce 11/2006. [online] c2007 [cit. 2007-02-19]. Dostupný z WWW: 

<http://www.grantadvisor.cz/casopis/2006-11-grantovy_ poradce-priloha.pdf >. 
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3.1.3.2 Programy pro Prahu, cíl 2 „Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost“ 

 

Praha je jediným městem ČR, které má možnost realizovat programy pomoci 

v rámci cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. V příloze Grantového 

poradce (12, str. 16-17) jsou uvedeny následující operační programy: 

 

• OP Praha – Adaptabilita a zaměstnanost 

Cílem tohoto programu je zvyšování zaměstnanosti a hospodářského růstu pražské 

ekonomiky prostřednictvím rozvoje efektivního trhu práce, kvalifikované a 

konkurenceschopné pracovní síly, využití výzkumného potenciálu regionu a integrace 

sociálně vyloučených skupin obyvatelstva. 

 

• OP Praha – Konkurenceschopnost 

Cílem tohoto programu je zlepšení dopravní dostupnosti, telekomunikačních služeb a 

zkvalitnění životního prostředí. Dále se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti 

Prahy rozvojem a efektivním vývojem svého potenciálu. 

 

Odhadovaný rozpočet určený pro tyto operační programy je 159,1 mil. EUR. Podíl 

jednotlivých operačních programů na celkovém rozpočtu je uveden na následujícím 

obrázku. 

Obrázek č. 2 - Podíl operačních programů dle cíle 2 na odhadovaném rozpočtu (v %) 

24%

76%

OP Praha - Adaptabilita a zaměstnanost

OP Praha - Konkurenceschopnost
 

Zdroj:  Předběžný návrh operačních programů pro ČR 2007 – 2013. 



 

22 

3.1.3.3 Programy pro cíl 3 „Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost“ 

 

V rámci tohoto cíle budou realizovány následující programy (12, str. 17-18): 

 

• OP Přeshraniční spolupráce 

V rámci cíle 3 bude realizováno pět bilaterálních operačních programů „Přeshraniční 

spolupráce“, a to česko-saský OP, česko-bavorský OP, česko-rakouský OP, česko-

slovenský OP a česko-polský OP přeshraniční spolupráce. 

 

• OP Meziregionální spolupráce 

Tento Operační program bude společný pro všechny členské sáty. Na programové 

období 2007 – 2013 se připravuje obměněné pokračování iniciativy ES Interreg IIIC. 

 

• OP Nadnárodní spolupráce 

Tento program má stanoveny následující priority: inovace, životní prostředí, 

dosažitelnost / dostupnost, udržitelná městská výstava / rozvoj měst. 

 

Odhadovaný rozpočet určený pro tyto operační programy je 389 mil. EUR. Podíl 

jednotlivých operačních programů na celkovém rozpočtu je uveden na následujícím 

obrázku.  

Obrázek č. 3 - Podíl operačních programů dle cíle 3 na odhadovaném rozpočtu (v %) 

71%

19%

10%

OP Přeshraniční spolupráce
OP Meziregionální spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce

 

Zdroj:  Předběžný návrh operačních programů pro ČR 2007 – 2013. 
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3.1.4 Operační program Podnikání a inovace na léta 2007 – 2013 

 

Na začátku roku 2004 byl Evropskou komisí zveřejněn návrh na rozdělení 

financí v letech 2007 – 2013. Tento návrh je jedním z klíčových dokumentů Evropské 

unie a zahrnuje politické priority unie. Podle tohoto návrhu by v daném období mělo být 

vyčleněno 336,3 mld. eur, což představuje 0,41 % HDP Evropské unie. Zároveň je zde 

stanoveno pravidlo, že členský stát může čerpat podpory maximálně ve výši 4 % jeho 

HDP. Pro Českou republiku bude 4 % hranice představovat částku asi 125 mld. Kč (8). 

 

„Strategie nového operačního programu, který je navržen pro Českou republiku 

v působnosti MPO na období 2007 – 2013, je založena na zvýšení 

konkurenceschopnosti průmyslu a na rozvoji služeb pro podnikání při zachování 

podmínek udržitelného rozvoje. Průmysl je rozhodujícím hospodářským odvětvím ČR a 

základem její ekonomiky se stěžejní úlohou v tvorbě HDP a významným zdrojem 

zaměstnanosti a odběratelem produktů, tzv. znalostní ekonomiky, zůstává jedním ze 

základních pilířů úspěšného dosažení vytčených cílů postupné konvergence životní 

úrovně obyvatel ČR k životní úrovni EU. 

Uskutečněná mezinárodní srovnání neukázala příznivé hodnocení ČR v mnoha 

ukazatelích. Nejhorší se ukázaly výsledky hodnotící zaostávání v předpokladech 

inovační výkonnosti. Nízký je relativní počet pracovníků ve výzkumu a vývoji, nízký je 

podíl rizikového kapitálu ve výdajích na výzkum a vývoj a na inovace, zaostávání 

existuje v efektivním transferu výsledků výzkumu a vývoje do inovačních procesů, ve 

kvalitě podnikové správy, v efektivnosti finančních trhů a v neposlední řadě v kvalitě 

veřejných institucí. 

Důsledkem je závislost české podnikatelské sféry na dovozech velice drahých a 

pro mnohé podnikatelské subjekty finančně nedosažitelných zahraničních licencích, 

technických znalostí a know-how, strojů a progresivních technologiích.  

Ve všech uvedených oblastech  má ČR obrovské rezervy. Stát bude muset 

zvyšovat investice nejenom do vzdělání, ale i do rozvoje infrastruktury a do podmínek 

pro inovační podnikání a vyrovnávat v této oblasti dluh z minulosti. 

Stále rozhodněji podporovat systematické zvyšování znalostí svých zaměstnanců 

budou muset i podniky tak, aby tyto byly transformovány do přidané hodnoty výrobků a 
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služeb a aby vytvářely nové vyšší užitné hodnoty pro zákazníka, pro majitele i pro 

podnik. Jiná cesta pro získání nezbytných konkurenčních předností existovat nebude. 

Operační program reflektuje stále více akcentovanou strategii EU v zaměření na 

nástroje nepřímé a přímé podpory podnikatelů, zejména malých a středních, a obecně 

na řešení otázek překonávání dosavadních bariér přístupu ke kapitálu, které jsou 

typickým selháním trhu. 

Za účelem podpory podnikání a rozvoje inovací v České republice byla 

nadefinována následující strategická orientace Operačního programu Podnikání a 

inovace, která odpovídá potřebám české ekonomiky ze socio-ekonomické analýzy a 

analýzy SWOT. 

1. Zlepšování podnikatelské infrastruktury, a to zejména prostřednictvím rozvoje 

moderních a na evropské úrovni vybavených podnikatelských nemovitostí. 

Podpora rozvoje vědecko-technických parků, center transferu technologií a další 

infrastruktury pro rozvoj a vývoj. 

2. Podpora spolupráce firem, univerzit a výzkumných institucí za účelem zvýšení 

efektivního a rychlého transferu pokrokového know-how do praxe a podpora 

rozvoje podnikového výzkumu a vývoje především cestou iniciace vhodných 

kooperačních sdružení. 

3. Rozvíjení firemních aktivit k vytváření vlastních konstrukčních, inovačních, 

výzkumných a vývojových kapacit a firemní infrastruktury pro výzkum a vývoj 

s cílem podpořit přístup malých a středních podniků k novým špičkovým 

technologiím a znalostem a zvýšit jejich produktivitu. 

4. Zavadění technických a netechnických inovací včetně jejich testování a 

ověřování jejich uplatnitelnosti na konkurenčních trzích. 

5. Zavádění nových technologií a výrobních procesů. 

6. Zavádění technicky nejvyspělejších prostředků informační a komunikační 

technologie. 

7. Vytváření a zlepšování služeb pro podnikání, a to zejména poradenstvím, 

rozvíjením registru certifikovaných poradců, shromažďováním účelově 

zpracovaných zahraničních informací pro podniky i veřejnost a podporou 

patentové aktivity a ochrany v ČR i zahraničí. 
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8. Rozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, posilování vazeb mezi 

výzkumem a vývojem a průmyslovým vývojem s podporou vyšší úrovně 

integrace, společné činnosti vysokých škol, výzkumných institucí a podniků 

inovačního charakteru. 

9. Rozvoj internacionalizace podniků a výsledků jimi realizovaných inovačních 

procesů. 

10. Podpora podnikavosti, zakládání a rozvoje firem a to zejména technologicky 

orientovaných, včetně vytváření vhodného prostředí pro podnikání, ale i 

technických a finančních podmínek umožňujících nejen vznik firem, ale i další 

rozvoj stávajících podniků, ve strukturálně postižených a ekonomicky slabých 

regionech (zejména zvýhodněné úvěry, záruky), podpora rozvoje provozů 

s environmentálně šetrnou výrobou. 

11. Efektivní využívání všech zdrojů energií a surovin s cílem maximální úspory 

fosilních zdrojů prostřednictvím úspor energie ve zpracovatelském průmyslu, 

především v energeticky náročných odvětvích, úspor energie při výrobě a 

omezování ztrát při rozvodu elektrické energie a tepla, využití dostupného 

potenciálu obnovitelných, příp. i druhotných zdrojů (ale vyjma podpory 

spaloven) a alternativních paliv. 

 

Lze očekávat, že v horizontu roku 2015 bude mít Česká republika 

konkurenceschopný podnikatelský sektor, dosahující vysoké přidané hodnoty a 

produktivity práce, schopný prosadit se jak na vnitřním trhu Evropské unie, tak i na 

ostatních mezinárodních trzích.“7 

 

                                                 
7 Ministerstvo průmyslu a obchodu: Operační program Podnikání a inovace na léta 2007 – 2013. 

[online] c2006 [cit. 2006-11-19]. Dostupný z WWW: <http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/ 

oppi/>. 
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3.2 Finanční zdroje z rozpočtu České republiky 

 

Česká republika prostřednictvím jednotlivých institucí podporuje vybrané 

oblasti, jako například podporuje podnikání, vzdělávání a činnosti vedoucí k rozvoji 

nejrůznějších aktivit, které jsou v zájmu společnosti. Tato podpora je zajišťována ve 

formě dotací, které jsou poskytovány prostřednictvím státních institucí, a to přímo 

z rozpočtu České republiky. 

 

„Rozpočtový proces sestavování státního rozpočtu ČR začíná již na jaře 

předchozího roku. Ministerstvo financí ČR předkládá vládě základní rámec státního 

rozpočtu, vláda koncepci projednává. Probíhají diskuse Ministerstva financí 

s jednotlivými resorty o jednotlivých kapitolách rozpočtu. Vláda hlasuje o schválení 

rozpočtu a odesílá návrh Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (nejpozději do konce 

září). Poslanecká sněmovna projednává návrh státního rozpočtu na veřejné schůzi. 

Senát přímo do projednávání nezasahuje. Klíčové místo zaujímá Rozpočtový výbor 

poslanecké sněmovny. Schvalování rozpočtu probíhá v tzv. třech čteních. O přijetí 

návrhu po třetím čtení rozhoduje prostá většina hlasů poslanců. Zákon o státním 

rozpočtu ČR nabývá účinnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů. Prezident republiky má 

právo přijatý zákon o státním rozpočtu vrátit do 15 dnů od jeho postoupení 

parlamentem. Potom musí sněmovna hlasovat ještě jednou. Pozměňovací návrhy už 

nejsou přípustné, rozhoduje většina všech zvolených poslanců.“8 

 

Mezi takto poskytované dotace patří například (10): 

 

• Dotace vyhlašované v České republice prostřednictvím České exportní banky, 

Českomoravské záruční a rozvojové banky, Czech Venture Partners a dotace 

krajů. 

 

                                                 
8
 LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 2. vyd., Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. 75 s.       

ISBN 80-214-1923-7. 
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• Dotace vyhlašované prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací agentury 

se zaměřením na komerční pojištění, pojištění se státní podporou a prospekci. 

 

• Dotace vyhlašované prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a 

lesnického fondu se zaměřením na programy Investice, podpory mladých 

podnikatelů a na vyrovnání úrokového zatížení úvěrů poskytovaných do 

zemědělství. 

 

• Dotace vyhlašované prostřednictvím programů jednotlivých českých 

ministerstev, kam patří Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní 

rozvoj, Ministerstvo zemědělství či Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 

• Dotace vyhlašované v České republice prostřednictvím Státního fondu životního 

prostředí se zaměřením na oblast ochrany vod, ochrany ovzduší, na péči o životní 

prostředí, ochranu a využívání přírodních zdrojů, se zaměřením na nakládání 

s odpady, na technologii a výrobu, na podporu environmentálního vzdělávání a 

osvěty a se zaměřením na zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje. 

 

• Dotace vyhlašované v České republice prostřednictvím Státního zemědělského 

intervenčního fondu se zaměřením na rostlinnou a živočišnou výrobu. 

 

• Dotace vyhlašované v České republice prostřednictvím jednotlivých programů 

vlády České republiky se zaměřením na program Úlevy. 

 

V České republice v současné době existuje celá řada různých forem podpory 

podnikání. Jedná se o nejrůznější podpory, které jsou obsažené v různých zákonech a 

dalších právních předpisech. Základní členění podpor je uvedeno na následujícím 

obrázku. 
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Obrázek č. 4 – Typy podpor v České republice  

 

 

Zdroj:  Členění podpor v ČR (6, str. 194).

Členění podpor v ČR 

Všeobecné podpory 

Čerpání ze strukturálních 
 fondů EU 

Podpory malých a 
středních podniků 

Program výzkumu a 
vývoje 

Podpora zaměstnanosti 

Regionální podpory 

Export 

Speciální podpory 

Energetika 

Veletrhy, výstavy a 
propag. aktivity 

Bankovní produkty 

Jakost 

Ekologie 

Cestovní ruch 

Zemědělství 
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4 Analýza problému a současné situace 

- utajeno - 

4.1 Představení rozhlasové stanice 

- utajeno - 

4.1.1 Vysílací schéma Rádia Student 107 FM 

- utajeno - 

4.1.2 Posluchač Rádia Student 107 FM 

- utajeno - 

 

4.2 Analýza odvětví 

- utajeno - 

4.2.1 Potenciální noví konkurenti 

- utajeno - 

4.2.2 Hrozba nových výrobků nebo služeb 

- utajeno - 

4.2.3 Vyjednávací síla kupujících 

- utajeno - 

4.2.4 Vyjednávací síla dodavatelů 

- utajeno - 

4.2.5 Rivalita mezi existujícími konkurenty 

- utajeno - 
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4.3 Analýza Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 

 

Operační program Podnikání a inovace 2007 – 2013 tématicky patří mezi 

operační programy s cílem Konvergence. Z fondů Evropské unie je pro tento program 

vyčleněno zhruba 85 mld. Kč. Česká republika by se měla na tomto programu podílet 

dalšími finančními prostředky, a to přibližně ve výši 15 mld. Kč. 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo v rámci nového operačního 

programu Podnikání a inovace celkem 15 programů podpory. Některé programy jsou 

zcela nové a některé navazují na programy podpory z Operačního programu Průmysl a 

podnikání. Operační program Podnikání a inovace byl schválen vládou 15.11.2006. 

Jednotlivé programy podpory byly schváleny vládou ČR v lednu 2007. Předpokládaný 

termín projednání Operačního programu Podnikání a inovace je květen 2007, konkrétní 

termín však bude upřesněn až po oficiálním vyzvání Evropskou komisí. 

 

4.3.1 Rozdělení činností při implementaci OPPI 

 

Řídícím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu. MPO projednává 

a schvaluje zásadní dokumenty o přípravě a realizaci OPPI, dále projednává a schvaluje 

vrcholové organizační, personální, finanční a metodické zabezpečení realizace OPPI. 

 

Za účinnost řízení a provádění OPPI odpovídá Odbor strukturálních fond ů. 

Náplní jeho činnosti je zejména: zpracování Prováděcího dokumentu OPPI a jeho 

úpravy, komunikace s orgány Evropské unie v záležitostech OPPI, správa rozpočtových 

prostředků ze státního rozpočtu pro OPPI, autorizuje platby a žádá Odbor rozpočtu 

MPO o převod prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů na účty příjemců 

podpory, sestavuje výroční a závěrečné zprávy o realizaci OPPI apod. 

 

Funkci platební jednotky plní Odbor rozpočtu a financování. Provádí 

vypořádání plateb příjemcům podpory, provádí finanční kontrolu atd. 
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Odbor kontroly a interního auditu  plní funkci interního auditu pro 

implementační sturukturu OPPI. 

 

Gestoři oblastí podpory OPPI odpovídají za věcný obsah oblastí podpory, 

odpovídají za výběr projektů, předsedají hodnotitelským komisím, spolupracují při 

monitorování výsledků a dopadů OPPI, jsou členy Monitorovacího výboru OPPI apod. 

 

Mezi zprostředkujícími subjekty patří CzechInvest, Česká energetická 

agentura, CzechTrade a ČMZRB.  

 

Tabulka č.  1 – Zprostředkující subjekty OPPI 

Zprostředkující subjekt Vybranné činnosti 

CzechInvest Podílí se na přípravě jednotlivých programů, zabezpečuje příjem žádostí, 
zajišťuje styk s žadateli o podporu, provádí kontrolu žádosti, zajišťuje 
hodnocení žádosti, přijímá žádosti o platby od příjemců podpory apod. 

Česká energetická agentura 

CzechTrade 

ČMZRB 

- podílí se na přípravě jednotlivých programů, 
- zajišťují hodnocení žádostí o podporu ve své působnosti, 
- podílí se na přípravě, realizaci a propagaci příslušných programů OPPI, 
- plní další úkoly dle instrukcí Řídícího orgánu apod. 

Zdroj:  Prováděcí dokument k operačnímu programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 

 

 

4.3.2 Postupy vyhodnocení projektů 

 

V OPPI jsou uvažovány čtyři modely hodnocení projektů. Nejvhodnější model 

hodnocení bude vybrán na základě konkrétních podmínek programu. 

 

Příjemce podpory předkládá žádost o dotaci prostřednictvím internetu (E-

Account). Projektový manažer ověřuje vhodnost projektu a hodnotí přijatelnost žadatele 

pro daný program. Projekty přijatelné pro další hodnocení postupují do plného 

hodnotícícho procesu. 
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1) Hodnocení bez hodnotitelské komise 

 

Projekt se hodnotí na základě psaného postupu (metodiky), který je připraven a 

schválen Řídícím orgánem. Projektový manažer provede hodnocení projektu a výsledek 

hodnocení předloží Řídícímu orgánu ke schválení. Řídící orgán rozhodnutí 

Projektového manažera potvrdí nebo zamítne, případně ho vrátí k opětovnému 

posouzení. Tento postup je používán pro velmi jednoduché projekty, zkoumá se 

především, zda žadatel splňuje kritéria přijatelnosti.  

 

2) Zjednodušená hodnotitelská komise 

 

Projektový manažer připraví projekt k hodnocení a vybere externího hodnotitele. 

Projekt je spolu s externím posudkem a hodnocením projektového manažera postoupen 

hodnotitelské komisi. Ta projekt doporučí nebo nedoporučí. Řídící orgán poté potvrdí 

nebo zamítne její rozhodnutí, případně jí ho vrátí zpět k přezkoumání. 

Komise: gestor, Řídící orgán, agentura. 

 

3) Standardní hodnotitelská komise 

 

Projektový manažer připraví projekt k hodnocení a vybere externí hodnotitele. Projekt 

je spolu s externími posudky a hodnocením projektového manažera postoupen 

hodnotitelské komisi. Hodnotitelská komise rozhoduje většinovým hlasováním. 

Komise: gestor, odborný útvar MPO, agentura, státní správa a územní samospráva, 

vysoká škola (výzkumný ústav), dva odborní experti. 

 

4) „Self-application“  

 

Agentura připraví roční indikativní plán akcí a předkládá jej spolu s návrhem rozpočtu 

Řídícímu orgánu vždy na konci roku. Agentura poté jednotlivé akce rozpracuje a 

čtvrtletně je předkládá ke schválení na oponentním řízení. Schválené projekty jsou poté 

prováděny agenturou. Po ukončení realizace jsou výsledky prezentovány Řídícímu 

orgánu. Struktura oponentní komise: gestor, Řídící orgán, odborný expert, agentura. 
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4.3.3 Obecné principy způsobilosti výdajů 

 

Každý způsobilý výdaj lze uplatnit z hlediska veřejné podpory pouze jedenkrát, 

tzn. že výdaj, na který se podpora vztahuje nelze uplatnit v rámci jiného dotačního 

programu. Výdaj musí být doložen průkazným účetním či daňovým dokladem. 

 

Způsobilé výdaje jsou upraveny zejména následující legislativou v platném 

znění: zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Způsobilé výdaje musí splňovat zejména následující podmínky: 

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

s realizací projektu, 

- musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu9, 

- musí být prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory v době před jejich 

proplacením ze strukturálních fondů, není-li stanoveno jinak, 

- musí být doloženy průkaznými doklady. 

 

Veškeré provozní náklady, které jsou součástí způsobilých výdajů projektu, musí 

mít degresivní charakter, tzn. během doby trvání podpory se musí postupně snižovat. 

 

Způsobilými výdaji nejsou: DPH (pokud je příjemce podpory plátcem DPH, 

není-li uvedeno jinak), splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, výdaje na záruky, 

pojištění, úroky, bankovní poplatky, kurzové ztráty, celní a správní poplatky. 

 

                                                 
9
 Dnem přijatelnosti je den, kdy poskytovatel či agentura písemně potvrdí příjemci podpory, že splňuje 

podmínky přijatelnosti daného programu. 
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4.3.4 Oblasti podpory a formy podpory 

 

Operační program Podnikání a inovace 2007 – 2013 je zaměřen na následující 

oblasti podpory: vznik firem, rozvoj firem, efektivní energie, inovace, prostředí pro 

podnikání a inovace, služby pro rozvoj podnikání a technická pomoc. Tyto oblasti 

upravuje Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007 – 

2013 vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

 

Alokace vyčleněných prostředků z fondů EU do jednotlivých oblastí podpor je 

uvedena v následujícím grafu. 

 

Graf č.  1 – Objem vyčleněných finančních prostředků z fondů EU 

22%

4%

22%

8%

38%

3%3%

Vznik firem Rozvoj firem
Efektivní energie Inovace
Prostředí pro podnikání a inovace Služby pro rozvoj podnikání
Technická pomoc

 

Zdroj:  Operační program Podnikání a inovace 2007- 2013 

 

4.3.4.1 Vznik firem 

 

Začínající firmy se potýkají s nedostatkem kapitálu pro své podnikání, mají 

obtížný přístup k finančním zdrojům a je pro ně velmi obtížné efektivně působit a 

konkurovat v podnikatelském prostředí. Tato oblast podpory by jim měla umožnit tyto 

bariéry překonat. Specifika jednotlivých podpor jsou uvedena v tabulce. 
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Tabulka č.  2 - Oblast podpory: vznik firem 

VZNIK FIREM Podpora začínajícím podnikatelům Využití nových finančních nástrojů 

Zaměření: Realizace podnikatelských záměrů 
občanů poprvé nebo s delším 
časovým odstupem vstupujících do 
podnikání. 

Podpora investic pro rozvoj malých a 
středních podniků pomocí rizikového 
kapitálu (zapojení soukromého 
kapitálů a veřejných fondů). 

Cíle podpory: Zlepšit přístup začínajících drobných 
podniků k finančním zdrojům, zvýšit 
zájem o podnikání, usnadnit vstup 
novým subjektům do podnikání, 
zvýšovat zaměstnanost. 

Stimulovat a usnadnit vznik nových 
inovačních firem prostřednictvím 
odpovídajících finančních nástrojů. 

Forma a výše podpory: Bezúročný úvěr.  
Zvýhodněná záruka s finančním 
příspěvkem k zaručovanému úvěru. 

Podpora bude poskytována formou 
kapitálového vstupu Evropského 
investičního fondu. 

Územní zaměření: Regiony ČR kromě Prahy. Regiony ČR kromě Prahy. 

Příjemci podpory: Drobní podnikatelé  
(do 10 zaměstnanců). 

Podnikatelské subjekty jako správci 
fondů rizikového kapitálu. 

Zdroj:  Prováděcí dokument k operačnímu programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 

 

Bezúročný úvěr  může být poskytnut až do výše 90 % předpokládaných 

způsobilých výdajů projektu. Doba splatnosti je maximálně 7 let. Je požadováno 

zajištění směnkou vystavenou příjemcem podpory a avalovanou nejméně jednou 

fyzickou nebo právnickou osobou. Max. výše úvěru: 

� fyzické osoby, právnická osoba s jedním společníkem:     750 000,- Kč, 

� právnická osoba s více společníky:    1 500 000,- Kč. 

 

Zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru  je 

poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru. Musí jít však jít 

o banky, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk. 

Zaručovány mohou být úvěry do výše 1,5 mil. Kč s dobou splatnosti delší než 3 roky. 

Současně s poskytnutím záruky jsou poskytnuty finanční příspěvky v souvislosti se 

zaručovaným úvěrem. Jde o finanční příspěvek ve výši 3 % p.a. z ceny záruky a o 

finanční příspěvek ve výši 15 % vyčerpaného zaručeného úvěru. Podmínkou je pro 

druhý typ finančního příspěvku doručit do 2 let od uzavření smlouvy o podpoře 

poskytovateli podpory zprávu o ukončení realizace projektu a potvrzení od úvěrující 

banky o vyčerpání a řádném splacení úvěru. 
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4.3.4.2 Rozvoj firem 

 

Malé a střední firmy působící v podnikatelském prostředí nutně potřebují pro 

zajištění své budoucí prosperity mít přístup k finančním prostředkům. Tyto zdroje jsou 

nutné zejména pro realizaci projektů na podporu konkurenceschopnosti. Jen tak budou 

mít tyto firmy možnost obstát v současném konkurečním prostředí, ale také jim tato 

pomoc umožní dále se rozvíjet.  

 

Tabulka č.  3 - Oblast podpory: rozvoj firem 

ROZVOJ FIREM Bankovní nástroje podpory MSP 

Podpora nových výrobních 
technologií, informační a 

komunikačních technologií a 
vybraných strategických služeb 

Zaměření: Zvýšení konkurenceschopnosti MSP. 
Urychlení rozvoje MSP s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost nebo zapojit se 
do subdodavatelských řetězců velkých 
podniků. 

Rozvoj strukturálně postižených 
regionů, hospodářsky slabých 
regionů a regionů s vysoce 
nadprůměrnou nezaměstnaností, 
zvýšení nabídky výrobků šetrných 
k životnímu prostředí, podpora 
zavádění progresivních výrobních 
technologií. 

Cíle podpory: Podpora realizace rozvojových projektů 
malých podnikatelů s kratší historií. 
Podpora MSP se zaměřením na nákup 
technologií. 

Podpořit růst výkonů a 
konkurenceschopnosti MSP vedoucí 
ke zlepšení jejich pozice na trhu. 
Podpora vybraných strategických 
služeb. Rozvoj lidských zdrojů atd. 

Forma a  
výše podpory: 

- Podřízený úvěr, podřízený úvěr 
s finančním příspěvkem. 
- Zvýhodněné záruky, zvýhodněné 
záruky s finančním příspěvkem 
k zaručovanému úvěru. 
- Zvýhodněný úvěr. 

Dotace: Program rozvoj: 1 – 20 
mil.Kč, Program ICT a strategické 
služby: 1 – 100 mil. Kč, Program 
ICT v podnicích: max. 20 mil. Kč na 
jeden projekt. 

Územní zaměření: Regiony ČR kromě Prahy. Regiony ČR kromě Prahy. 
Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty (MSP). Podnikatelské subjekty (MSP), 

sdružení podnikatelů a velké 
podniky. 

Zdroj:  Prováděcí dokument k operačnímu programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 

 

Podřízený úvěr  je poskytován ve výši až 25 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 

3 % p.a. Doba splatnosti je max. 11 let a odklad splátek je max. 6 let. Je požadováno 

zajištění směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou 

nebo právnickou osobou. Další podmínkou je použití externího financování formou 

bankovního úvěru, leasingu nebo úvěru poskytnutého právnickou osobou, která 
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poskytuje úvěry a má s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci, a to nejméně ve výši 

podřízeného úvěru. Výše tohoto úvěru nesmí přesáhnout 75 % předpokládaných 

způsobilých výdajů projektu. 

 

Podřízený úvěr s finančním příspěvkem je poskytován za obdobných 

podmínech jako podřízený úvěr. Finanční příspěvek je poskytován ve výši 10 % 

z vyčerpaného podřízeného úvěru, maximálně však ve výši nesplacené jistiny úvěru ke 

dni, kdy bylo prokázáno splnění podmínek pro jeho přiznání. 

 

Finanční příspěvek bude přiznán, pokud příjemce prokáže zvýšení zaměstnanosti 

minimálně o 3 zaměstnance. Zvýšení zaměstnanosti bude posuzováno jako rozdíl 

v počtu zaměstnanců ke konci kalendářního roku předcházejícího roku podání žádosti a 

k počtu zaměstnanců ke konci kalendářního pololetí v průběhu prvních čtyř let od 

uzavření smlouvy o úvěru. 

 

Zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru se 

poskytuje až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Součástí je poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši až 4 % p.a. k úhradě části ceny záruky. Zároveň může být 

poskytnut finanční příspěvek ve výši 15 % vyčerpaného zaručeného úvěru, pokud 

příjemce podpory: 

� do 2 let ode dne uzavření smlouvy o podpoře dodá zprávu o ukončení 

realizace projektu a zašle potvrzení úvěrující banky o vyčerpání a 

řádném splacení úvěru, 

� Česká energetická agentura doporučí vyplacení finančního příspěvku. 

 

Zvýhodněný úvěr je poskytován s pevnou úrokovou sazbou 1 % p.a., se 

splatností až 10 let s odkladem splátek až 3 roky. Maximální výše úvěru je 20 mil. Kč. 

Požadováno je zajištění směnkou vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně 

jednou fyzickou nebo právnickou osobou. 

 

Zvýhodněná záruka je poskytována MSP do výše 80 % jistiny zaručovaného 

úvěru. Současně je poskytován finanční příspěvek ve výši až 4 % p.a. z ceny záruky. 
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Záruka může být poskytnuta na investiční úvěr nebo může jít o tzv. podporu de 

minimis, tj. záruka na úvěr na pořízení zásob, financování pohledávek do lhůty 

splatnosti a na úhradu provozních nákladů bezprostředně souvisejících s realizací 

projektu. 

 

Pokud má úvěrující banka s poskytovatelem podpory de minimis uzavřenu 

smlouvu o podmínkách poskytování záruk, mohou být zaručovány bankovní úvěry do 

výše 5 mil. Kč. Výše záruky je v tomto případě až 70 % jistiny zaručovaného úvěru.  

 

Zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru  může 

být poskytnuta pouze malému podnikateli jako podpora de minimis. Zaručovaný úvěr 

musí být určen na financování projektů v předem daných regionech. Záruka se 

poskytuje pouze k úvěrům do výše 5 mil. Kč s dobou splatnosti delší než 3 roky. Výše 

záruky činí 80 % jistiny zaručovaného úvěru. Současně s poskytnutím záruky je 

poskytnut finanční příspěvek ve výši až 4 % p.a. z výše záruky.  

 

Pokud má úvěrující banka s poskytovatelem podpory uzavřenu smlouvu o 

podmínách poskytovaných záruk, je záruka poskytována až do výše 70 % jistiny 

zaručovaného úvěru. Současně s poskytnutím záruky je poskytnut finanční příspěvek ve 

výši až 3 % p.a. z výše záruky.  

 

Spolu se zárukou je v obou případech poskytován finanční příspěvek ve výši    

10 % vyčerpaného zaručeného úvěru, pokud příjemce podpory doručí do 2 let ode dne 

uzavření smlouvy o podpoře zprávu o ukončení realizace projektu a potvrzení banky o 

jeho vyčerpání a řádném splacení. 

 

Výše jednotlivých dotací u programů Rozvoj, ICT a strategické služby, ICT 

v podnicích je uvedena v tabulce. U posledních dvou programů existuje následující 

omezení. Výše podpory pro způsobilé výdaje na poradenské služby vzniklé 

v souvislosti s investičním projektem činí pro MSP max 50 %. 

 



 

39 

4.3.4.3 Efektivní energie 

 

Česká republika je kritizována za svou energetickou náročnost hospodářství, 

zejména je nám vytýkáno nedostatečné využívání druhotných a obnovitelných zdrojů. 

Nízká energetická náročnost je také nutnou podmínkou konkurenceschopnosti. 

Tato podpora by měla umožnit malým a středním podnikům získat finanční prostředky 

pro přístup k méně energeticky náročným technologiím. 

 

Tabulka č.  4 – Oblast podpory: efektivní energie 

EFEKTIVNÍ 
ENERGIE 

Úspory energie a obnovitelné zdroje energie 

Zaměření: Využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zvyšování účinnosti při 
výrobě, přenosu a spotřebě energie. 

Cíle podpory: Snižování energetické náročnosti výroby. Podpoření začínajících podnikatelů 
v oblasti využití obnovitelných zdrojů apod. 

Forma a  
výše podpory: 

Dotace. 
Podřízený úvěr s finančním příspěvkem. 

Územní zaměření: Regiony ČR kromě Prahy. 
Příjemci podpory: Především malé a střední podniky. 

Zdroj:  Prováděcí dokument k operačnímu programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 

 
Minimální výše dotace činí 500 000 Kč. Maximální výše dotace v % 

způsobilých výdajů je omezena Regionální mapou intenzity veřejné podpory10 pro ČR 

na období 2007 – 2013, nejvýše však může činit 100 mil. Kč. 

 

Podřízený úvěr s finančním příspěvkem může být poskytnut pouze malému a 

střednímu podnikateli a je poskytován ve výši až 50 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 

1 % p.a. Doba splatnosti je maximálně 15 let a odklad splátek jistiny úvěru je až 8 let. 

 

K financování projektu musí však být použito externího financování (bankovní 

úvěr, leasing nebo úvěr poskytnutý právnickou osobou, která poskytuje úvěry a má 

s ČMZRB uzavřenu smlouvu o spolupráci). Výše podřízeného úvěru nesmí přesáhnout 

75 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu. Je požadováno zajištění směnkou 

                                                 
10

 Viz Příloha č. 2: Výše podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období      

2007 – 2013. 
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vystavenou příjemcem podpory avalovanou nejméně jednou fyzickou nebo právnickou 

osobou. 

 

Finanční příspěvek je poskytován ve výši 30 % z vyčerpaného podřízeného 

úvěru, maximálně však ve výši nesplacené jistiny úvěru ke dni, kdy bylo prokázáno 

splnění podmínek programu. Finanční příspěvek je vyplácen formou jednorázového 

uhrazení posledních splátek jistiny úvěru. 

 

4.3.4.4 Inovace 

 

Inovační aktivity podnikatelských subjektů jsou rozhodujícím faktorem pro 

rozvoj ekonomiky země. Inovace také zlepšují postavení českých firem na 

konkurenčních trzích a umožňují jim efektivně soutěžit se zahraničními subjekty. 

 

Tabulka č.  5 – Oblast podpory: inovace 

INOVACE 
Zvyšování inovační 
výkonnosti podniků 

Kapacity pro průmyslový 
výzkum a vývoj 

Zaměření: Podpora inovační aktivity podniků. 
Podpora ekologicky efektivních inovací. 
Zlepšení ochrany práv průmyslového 
vlastnictví. 

Budování nových pracovišť výzkumu a 
vývoje, rozšiřování již existující 
výkumné a vývojové kapacity. Aktivity 
by se měly týkat zejména materiálů, 
výrobků, technologií apod. 

Cíle podpory: Zvýšení technických a užitných hodnot 
výrobků, technologií a služeb. Zvýšení 
efektivnosti procesů výroby a 
poskytování služeb. Zavedení 
progresivních marketingových metod atd. 

Zvýšení výzkumných a vývojových 
kapacit firem, zvýšení počtu podniků, 
které provadějí vlastní výzkum a vývoj, 
zvýšení konkurenceschopnosti 
podniků, růst zaměstnanosti apod. 

Forma a  
výše podpory: 

Dotace. Dotace. 

Územní zaměření: Regiony ČR kromě Prahy. Regiony ČR kromě Prahy. 
Příjemci podpory: MSP i velké podniky11, veřejné 

výzkumné instituce, vysoké školy, 
fyzické osoby. 

MSP i velké podniky12. 

Zdroj:  Prováděcí dokument k operačnímu programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 

                                                 
11

 Podpora velkým podnikům bude poskytnuta v případě, že podniky nejsou nadnárodními společnostmi 

nebo jejich součástí. 

12
 Podpora velkým podnikům bude poskytnuta v případě, že podniky nejsou nadnárodními společnostmi 

nebo jejich součástí. 
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Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s realizací aktivit zaměřených 

na inovace produktu a procesu bude poskytována ve výši 1 – 75 mil. Kč, maximálně 

však ve výši procentních limitů ze způsobilých výdajů stanovených Regionální mapou 

intenzity veřejné podpory pro ČR na období 2007 – 2013. 

 

Dotace na způsobilé výdaje vzniklé v souvislosti s realizací aktivit zaměřených 

na organizační a marketingové inovace bude poskytována do výše 2 mil. Kč, 

maximálně však ve výši procentních limitů ze způsobilých výdajů stanovených 

Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro ČR na období 2007 – 2013. 

 

Dotace na aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví bude 

poskytována ve výši 10 – 300 tis. Kč, maximálně však ve výši 75 % způsobilých výdajů 

projektu realizovaného veřejnou výzkumnou institucí nebo vysokou školou, a 

maximálně ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu realizovaného MSP. Vyšší limit 

ve výši 55 % způsobilých výdajů může být přiznán za podmínky spolupráce MSP na 

projektu s vysokou školou nebo s veřejnou výzkumnou organizací. Jejich podíl na 

projektu musí být minimálně 10 %. 

 

Dotace na služby poradců, expertů a studie se poskytuje maximálně ve výši 

50 % způsobilých výdajů na zajištění těchto služeb. Dotace na zvláštní školení je 

poskytována do výše 45 % způsobilých výdajů. 

 

Dotace v oblasti Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj je poskytována ve 

výši 1 – 75 mil. Kč, maximálně však ve výši procentních limitů ze způsobilých výdajů 

stanovených Regionální mapou intenzity veřejné podpory pro ČR na období 2007 – 

2013. MSP mohou současně čerpat dotace na úhradu nákladů přípravné studie a 

poradenské služby ve výši až 50 % způsobilých výdajů. 
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4.3.4.5 Prostředí pro podnikání a inovace 

 

Cílem této oblasti podpory je zlepšit spolupráci mezi sférou výzkumu a vývoje a 

sférou podnikání. Tato oblast je provázána s oblastmi podpory inovace podnikatelských 

činností a s podporovaným vznikem nových podniků. 

 

Tabulka č.  6 – Oblast podpory: prostředí pro podnikání a inovace 

Oblasti podpor 

Platformy spolupráce – programy spolupráce a prosperita. 

Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů. 

Infrastruktura pro podnikání. 

Zdroj:  Prováděcí dokument k operačnímu programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 

 

Oblast podpory Platformy spolupráce je zaměřena na podporu spolupráce 

podniků, vědecko-výzkumných a vzdělávacích institucí a komunální sféry. Hlavním 

zaměřením této oblasti je zejména podpora tvorby infrastruktury pro rozvoj spolupráce 

zejména v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, transferu know-how apod. 

Podporována bude také výstavba prostor pro inovační MSP, rozvoj služeb pro tyto 

subjekty a vytváření infrastruktury pro jejich spolupráci s univerzitami a výzkumnými 

institucemi. Podporováno je také zakládání podnikatelských inkubátorů. Podpora bude 

poskytována formou dotace. Do této oblasti patří program Spolupráce a program 

Prosperita. 

 

Příjemci podpory mohou být podnikatelské subjekty, zejména MSP, sdružení 

podnikatelů, podnikatelská seskupení, územní samosprávné celky  jimi zřizované a 

zakládané organizace, veřejné výzkumné instituce, soukromé vzdělávací instituce, 

neziskové organizace. 

 

Územním zaměřením podpory jsou regiony ČR s výjimkou Prahy. 
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Tabulka č.  7 – Podporované aktivity: Platformy spolupráce 

 
Program Spolupráce 

 
Program Prosperita 

Klastry – koncentrované odvětvová, oborová seskupení 
podnikatelských subjektů, vzdělávacích, vědecko-
výzkumných a jiných institucí. 

Zakládání a rozvoj vědeckých a 
vědeckotechnických parků. 

Póly excelence – podpora subjektů zaměřených na výzkum 
v oblasti špičkových technologií, podpora spolupráce 
výzkumných a vzdělávacích institucí s podnikatelskou 
sférou. 

Zakládání a rozvoj center pro transfer 
technologií. Aktivity související se 
zkvalitněním implementace projektu. 

Technologické platformy – podpora národních 
technologických platforem a propojení veřejného a 
soukromého sektoru v oblasti výzkumu a vývoje, podpora 
zapojování českých výzkumných institucí a podniků do 
mezinárodních technologických platforem. 

Zakládání a rozvoj podnikatelských 
inkubátorů a podnikatelských 
inovačních center, které provozují 
inkubátor. 

Aktivity související s implementací programu a generováním 
projektů. 

Zakládání a rozvoj sítí Business 
Angels. 

Zdroj:  Prováděcí dokument k operačnímu programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 

 
V rámci programu Spolupráce lze čerpat dotaci ve výši až 75 % způsobilých 

výdajů, a to za podmínky, že projekt je realizovaný bez veřejné podpory. Pokud by 

projekt zakládal veřejnou podporu bude nutné dodržet limity, které budou vyhlášeny po 

schválení příslušných předpisů ES a na základě notifikace výsledů notifikačního řízení 

dle Nařízení Rady (ES) č. 659/1999. Může být také poskytnuta dotace ve výši až 100 % 

způsobilých výdajů, a to např. při realizaci projektů typu aplikace zahraničních 

zkušeností, networkingové, vzdělávací, propagační a jiné podpůrné aktivity s cílem 

efektivního využití prostředků na podporu kooperačních seskupení. 

 

V rámci programu Prosperita nebyla zatím výše podpory stanovena. Její výše 

bude upřesněna na základě výsledku notifikačního řízení dle Nařízení rady (ES) č. 

659/1999. V případě, že projekty budou obsahovat stavební práce může dotace činit      

5 – 200 mil. Kč, bez stavebních prací může dotace činit 1 – 30 mil. Kč. V případě 

podpory aktivit souvisejících se zkvalitněním implementace programu, které 

nezakládají veřejnou podporu, může výše dotace činit až 100 % způsobilých výdajů 

projektu. V případě podpory vzniku podnikatelských inkubátorů, může konečný 

uživatel poskytnout podporu inovačním podnikům formou zvýhodněného nájmu (po 

dobu 3 let degresivně 50 %, 40 %, 30 % obvyklé hodnoty pronájmu), služeb poradců, 
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expertů a studií (max. 50 % hodnoty služeb), školení a rekvalifikací (max. 45 % 

hodnoty služeb). 

 

Tabulka č.  8 – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj ů a pro podnikání 

 
Infrastruktura pro 

rozvoj lidských zdrojů 
Infrastruktura pro podnikání 

Zaměření: Zlepšení podmínek pro vzdělávání. 
Rozvoj klíčových dovedností v oblasti 
profesního růstu lidských zdrojů. 

Zkvalitnění infrastruktury, tzn. rozvoj 
nemovitostí pro podnikání, rozvoj 
průmyslových parků, podpora znalostní 
a informační infrastruktury apod. 

Cíle podpory: Zvýšení konkurenceschopnosti podniků. 
Rozvoj lidských zdrojů. 
Zvyšování jazykových, manažerských, 
odborných aj. znalostí zaměstnanců. 
Růst zaměstnanosti. 

Vznik kvalitního a fungujícího trhu 
podnikatelských nemovitostí v ČR. 
Podpora hospodářsky slabých regionů. 
Zlepšení životního prostředí. 

Forma a  
výše podpory: 

Dotace. Přímé dotace. 

Územní zaměření: Regiony ČR kromě Prahy. Regiony ČR kromě Prahy. 
Příjemci podpory: Zejména MSP, sdružení podnikatelů, 

podnikatelská seskupení, územní 
samosprávné celky, apod. 

Zejména MSP, územní samosprávné 
celky a agentura CzechInvest. 

Zdroj:  Prováděcí dokument k operačnímu programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 

 
Dotace v rámci oblasti Infrastruktura pro rozvoj lidských zdroj ů je 

poskytována ve výši 200 tis. až 150 mil. Kč na jeden projekt. Podporovány budou 

činnosti: podpora výstavby, pořízení, rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení 

infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů 

ve vybraných sektorech. 

 

Přímé dotace v oblasti Infrastruktura pro podnikání  jsou účelově určené 

k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s realizací projektu. Výše dotace je 

poskytována podle typu příjemce podpory a typu projektu, a to v souladu s Regionální 

mapou intenzity veřejné podpory pro ČR na období 2007 – 2013.13 

Podporované jsou například aktivity: 

� Vznik a rozvoj nových podnikatelských zón nebo zvýšení jejich kvality. 

� Regenerace podnikatelských zón (přeměna brownfieldu). 

� Výstavba nových podnikatelských objektů určených k pronájmu. 

                                                 
13 Viz Příloha č. 2: Výše podpory dle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro ČR na období      
2007 – 2013. 
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� Přeměna objektu (brownfieldu) na podnikatelský objekt. 

� Projektové dokumentace k výstavbě, rekonstrukci nebo regeneraci 

podnikatelské nemovitosti. 

� Zvýšení kvalifikace manažerů regionální infrastruktury, kde činnost 

firem souvisí s rozvojem podnikatelských nemovitostí a regionální 

infrastruktury. 

 
Brownfieldy jsou plochy, které byly v minulosti využívány pro průmyslovou, 

zemědělskou, stavební nebo jinou činnost, což snižuje jejich atraktivitu pro další 

využití.14 

 

4.3.4.6 Služby pro rozvoj podnikání 

 

Podporovány jsou například informační a poradenské služby pro MSP v oblasti 

vzniku podnikatelských subjektů, zvyšování konkurenceschopnosti firem, zavádění 

inovací apod. Podporována je také účast podnikatelských subjektů na mezinárodních 

trzích. Cílem je zvýšit nabídku služeb pro podnikatele a podpořit tak jejich 

konkurenceschopnost.  

 

Tabulka č.  9 – Oblast podpory: Služby pro rozvoj podnikání 

 
 

Podpora poradenských služeb Podpora marketingových služeb 

Zaměření: Vytvoření systému poradenských služeb. 
Vytvoření Národního registru poradců. 
Zajištění dotovaných poradenských 
služeb pro MSP.  
Poskytování dotovaných informačních, 
poradenských a vzdělávacích služeb. 

Podpora vzdělávacích, asistenčních a 
informačních služeb v mezinárodním 
obchodě. 
Realizace účasti podniku na veletrzích 
a výstavách s cílem zvýšení kvality 
prezentace ČR na zahraničních trzích. 

Cíle podpory: Zvýšení konkurenceschopnosti MSP. Zvýšení konkurenceschopnosti MSP na 
zahraničních trzích. 

Forma a výše 
podpory: 

Dotace. Dotace. 

Územní zaměření: Regiony ČR kromě Prahy. Regiony ČR kromě Prahy. 
Příjemci podpory: MSP, poradenské subjekty, agentura 

CzechInvest. 
Zejména MSP, agentura CzechTrade. 

                                                 
14

 Definice lokality typu Brownfield. c. 2007 [2007-05-01] Dostupné na: <http://rozvojkraje.kr-

ustecky.cz/vismo5/ dokumenty2.asp?u=450018&id_org=450018&id=431958&p1=110510> 
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Dotace v rámci oblasti Podpora poradenských služeb jsou určeny na projekty: 

 

� Národní registr poradců 

- činnosti pro zajištění chodu a rozvoje Národního registru poradců. 

� Poradenské služby národních registrovaných poradců 

- poradenské služby poskytované zejména poradci Národního registru 

poradců, např. poradenství v oblasti analýzy podniků, poznání silných a 

slabých stránek. 

� Služby Regionální informační a poradenské infrastruktury 

- činnosti v souvislosti se zajištěním informační služby pro podnikatele a 

podniky s cílem poskytovat je v místě jejich podnikání. 

� Analýzy rozvojových trendů 

- zpracování metodik a kritérií pro výběr klíčových oborů, analýza 

informačních zdrojů, analýza vývoje trhů apod. 

 

Dotace bude poskytnuta ve výši 100 % způsobilých výdajů projektu, další 

zpřesnění bude specifikováno v jednotlivých výzvách.  

 

Dotace v oblasti Podpory marketingových služeb jsou účelově určeny 

k úhradě až 50 % způsobilých výdajů pro MSP.  

- Minimální výše podpory na realizaci individuálních projektů MSP je 100 tis. Kč 

a maximální výše je 2 mil. Kč.  

- Maximální výše při účasti MSP na specializovaných výstavách a veletrzích 

v zahraničí je 100 tis. Kč. 

 

Tato oblast umožňuje čerpat i dotace ve výši 100 % způsobilých výdajů a tato 

subvence je poskytována zejména na: 

- účast ve výběrovém řízení, realizace veletrhů a výstav, oborových a 

katalogových prezentací realizovaných agenturou CzechTrade, max. do výše 

nákladů obvyklých. 

- realizace oborových a katalogových prezentací realizovaných agenturou 

CzechTrade, max. do výše 1 mil. Kč. 
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4.3.4.7 Technická pomoc 

 

Malé a střední podniky nejsou příjemci podpor v této oblasti. Podpora může být 

poskytována formou nenávratné přímé pomoci (dotace) těmto příjemcům: 

� Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

� CzechInvest. 

� CzechTrade. 

� Česká energetická agentura. 

 

V rámci této oblasti jsou podporovány následující činnosti: 

� Technická pomoc při řízení a implementaci OPPI. 

� Ostatní technická pomoc. 

 

Cílem této oblasti je řízení a správa, poskytování technické pomoci a efektivní 

propagace Operačního programu Podnikání a inovace na léta 2007 – 2013. 

 

4.4 SWOT analýza 

- utajeno - 

4.4.1 Přednosti, silné stránky a příležitosti rozhlasové stanice 

- utajeno - 

4.4.2 Nedostatky, slabé stránky a hrozby rozhlasové stanice 

- utajeno - 
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5 Vlastní návrhy řešení, efektivnost návrhů řešení 

- utajeno - 

5.1 Programy EU 2007 - 2013 

  - utajeno - 

5.1.1 Operační program Podnikání a inovace 

- utajeno - 

5.1.1.1 Návrh programů při rozšíření svých činností 

- utajeno - 

5.1.1.2 Nerealizovatelné programy 

- utajeno - 

5.1.1.2.1 Podpora je určena pro začínající podnikatele 

- utajeno - 

5.1.1.2.2 Ekonomická činnost nespadá do kategorie podporované OKEČ 

- utajeno - 

5.1.1.2.3 Podpora je určena pro regiony se soustředěnou podporou státu 

- utajeno - 

5.1.1.2.4 Podporované aktivity nejsou aplikovatelné v činnosti rádia 

- utajeno - 

5.1.1.3 Zhodnocení operačního programu  

- utajeno - 
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5.1.2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

- utajeno - 

 

5.1.2.1 Prioritní osa 1 – Adaptabilita 

- utajeno - 

5.1.2.2 Prioritní osa 3 – Sociální integrace a rovné příležitosti 

- utajeno - 

5.1.2.3 Zhodnocení operačního programu 

- utajeno - 

 

5.1.3 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

- utajeno - 

 

5.1.3.1 Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání 

- utajeno - 

5.1.3.2 Prioritní osa 3 – Další vzdělávání 

- utajeno - 

5.1.3.3 Zhodnocení operačního programu 

- utajeno - 
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5.1.4 Ostatní operační programy 

- utajeno - 

5.1.5 Zhodnocení 

- utajeno - 

 

5.2 Návrhy projekt ů financovaných z rozpočtu ČR 

- utajeno - 

5.2.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí 

- utajeno - 

5.2.1.1 Příspěvek - společensky účelná pracovní místa 

- utajeno - 

5.2.1.2 Zhodnocení příspěvku - společensky účelná místa 

- utajeno - 

5.2.2 Ministerstvo kultury  

- utajeno - 

5.2.2.1 Granty – národnostní menšiny 

- utajeno - 

5.2.2.2 Zhodnocení grantů – národnostní menšiny 

- utajeno - 

 

5.2.3 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

- utajeno - 
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5.3 Efektivnost jednotlivých návrhů 

- utajeno - 

5.3.1 Programy EU 2007 – 2013 

- utajeno - 

5.3.2 Podpory vyčleněné z rozpočtu ČR 

- utajeno - 

6 Závěr  

- utajeno - 

 



 

52 

Seznam použité literatury 

 

Monografické publikace: 

 
1) KLVA ČOVÁ, E. Prohlubování evropské integrace. 1. vyd., Praha: Professional 

Publishing, 2004. 212 s. ISBN 80-86419-78-9. 

 
2) KLVA ČOVÁ, E. Státní pomoc, nebo dobývání renty?. 1. vyd., Praha: Professional 

Publishing, 2005. 198 s. ISBN 80-86946-06-1. 

 
3) KLVA ČOVÁ, E. Vstup České republiky do EU: Oslabení nebo posílení role 

státu?. 1.vyd., Praha: Professional Publishing, 2003. 176 s. ISBN 80-86419-55-X. 

 
4) KÖNING, Petr, LACINA, Rudolf, ŠLOSARČÍK, Ivo aj. Rozpočet a politiky 

Evropské unie. 1. vyd., Praha: C.H.Beck, 2004. 374 s. ISBN 80-7179-846-0. 

 
5) LAJKEPOVÁ, E. Veřejné finance. 2. vyd., Brno: Vysoké učení technické v Brně, 

2001. 75 s. ISBN 80-214-1923-7. 

 
6) MALACH, A. Jak podnikat po vstupu do EU: právo a podnikání, podnikatelské 

řízení, podpora podnikání v ČR a EU, podnikatelské podpůrné instituce, 

podnikání a veřejná správa. 1. vyd., Praha: Grada, 2005. 524 s. ISBN 80-247-

0906-6. 

 
7) TETŘEVOVÁ, E. Financování projektů. 1. vyd., Praha: Professional Publishing, 

2006. 182 s. ISBN 80-86946-09-6. 

 
8) VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie: praktický průvodce. 1. 

vyd., Praha: Grada, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1194-X. 

 
9) VODÁČEK, L. a VODÁČKOVÁ, O. Malé a střední podniky: Konkurence a 

aliance v Evropské unii. 1. vyd., Praha: Management Press, 2004. 179 s. ISBN 80-

7261-099-6. 

 



 

53 

Internetové odkazy: 

 
10) AWD Česká republika: Dotace ČR.  [online] c2006 [cit. 2007-02-14].      

     Dostupný z WWW:<http://www.finance.cz/firmy/informace/podpory-podnikani- 

     dotace-CR/>. 

 
11) Grant advisor: Infocentrum. [online] c2006 [cit. 2006-11-19].   

      Dostupný z WWW:    <http: //www.subvence.cz/Page.aspx?SP=1180>. 

 
12) Grant advisor: Grantový poradce 11/2006. [online] c2007 [cit. 2007-02-19].  

Dostupný z WWW: <http://www.grantadvisor.cz/casopis/2006-11-grantovy_ 

poradce-priloha.pdf >. 

 
13) Grant advisor: Grantový poradce 01/2007. [online] c2007 [cit. 2007-02-19].  

Dostupný z WWW: <http://www.grantadvisor.cz/casopis/2007-1-grantovy-

poradce.pdf>. 

 
14) Ministerstvo kultury České republiky: Dotace udělené v roce 2006 v programu 

podpory rozšiřování a příjímání informací v jazycích národnostních menšin. 

[online] c2007 [cit. 2007-02-24].  

      Dostupný z www: <http://www.mkcr.cz/assets/ media-a-audiovize/granty-a-   

      programy/media-tykajici-se-narodnostnichmensin/ Dotace_2006__OMA_.xls>. 

 
15) Ministerstvo pro místní rozvoj: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. [online] 

c2007 [cit. 2007-05-05].  

      Dostupný z WWW: < http://www.strukturalni-fondy.cz/ opvpk/ dokumenty>. 

 
16) Ministerstvo pro místní rozvoj: OP Lidské zdroje a zaměstnanost. [online] c2007 

[cit. 2007-05-05].  

      Dostupný z WWW: < http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz /dokumenty>. 

 
17) Ministerstvo průmyslu a obchodu: Operační program Podnikání a inovace na léta 

2007 – 2013. [online] c2006 [cit. 2006-11-19].  

      Dostupný z WWW: <http:// www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/>. 

 



 

54 

18) Ministerstvo průmyslu a obchodu: Prováděcí dokument k Operačnímu programu 

Podnikání a inovace 2007 – 2013. [online] c2007 [cit. 2007-04-22]. 

Dostupný z WWW: < http://www.mpo.cz/dokument24917.html>. 

 

 

 

 

 

 



 

55 

Seznam použitých zkratek 

 

APSV Asociace provozovatelů soukromého vysílání. 

ČR Česká republika. 

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

ČSOB Československá obchodní banka, a.s. 

DPH Daň z přidané hodnoty. 

EIF Evropský investiční fond. 

ES Evropské společenství. 

EU Evropská unie. 

EUR Jednotná evropská měna – euro. 

HDP Hrubý domácí produkt. 

ICT Informační a komunikační technologie. 

MMS Media Marketing services a.s. 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

MSP Malé a střední podniky. 

NRP Národní registr poradců. 

NUTS Metodika územních statistických jednotek. 

OKEČ Odvětvová klasifikace ekonomických činností. 

OP Operační programy. 

OPPI Operační program podnikání a inovace. 

RRM Regie Radio Music, spol. s r.o. 

ÚP Úřad práce. 
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