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Abstrakt 
 

Předmětem bakalářské práce je vytvoření návrhu za získání finančních prostředků pro 

rozvoj lidských zdrojů ve společnosti PALA, s.r.o. V teoretické části jsou shrnuty 

poznatky o rozvoji lidských zdrojů a způsobech financování. Část praktická obsahuje 

doporučený nejvýhodnější program, ve kterém lze žádat o dotaci zaměřenou na rozvoj 

lidských zdrojů pro společnost a její konkrétní záměr, a návrhy na využívání nového 

vzdělávacího střediska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

The subject of this bachelor`s thesis is the creation of a proposal for the financial means 

acquirement that would benefit the human resources development in the company 

PALA Ltd. The theoretical part sums up the information about human resources 

development and the means of financing. The practical part presents a suggestion of the 

most advantageous program in which it is possible to demand a grant focusing on the 

development of human resources for society. The same part also presents the concrete 

aim of such a grant as well as the proposals on what benefits can be taken from a new 

educational center. 
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Úvod 

Rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů je téma, kterému se v posledních letech věnuje 

stále více pozornosti. Firmy se snaží podporovat své zaměstnance v růstu jejich znalostí 

a dovedností, protože díky schopným, vzdělaným a kvalitním pracovníkům mohou lépe 

a snadněji odolávat konkurenci a dokonce ji i předstihnout.  

 

Téma rozvoje a vzdělávání pracovníků neminulo ani společnosti Pala, s.r.o., pod jejíž 

záštitou (s jejíž spoluprací) vznikla tato práce. Cílem práce je představit firmě Pala, 

s.r.o. strukturální fondy EU a její programy, v nichž je možné žádat o poskytnutí dotace 

na podporu rozvoje lidských zdrojů a vybrat nejvhodnější program podpory, který bude 

nejvíce vyhovovat záměru firmy. 

K dosažení těchto cílů budou použity především: 

• údaje získané od vedení firmy Pala, s.r.o. a jejich zaměstnanců 

• informace zveřejněné ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou 

CzechInvest 

 

Práce bude koncipována tak, že v první části rozeberu problematiky personálních 

procesů a personalistiky a společně s tím metody motivace a stimulace, které 

neodmyslitelně působí na výkonnost zaměstnanců. Zaměřím se také na způsoby dalšího 

vzdělávání a rozvoje pracovníků za účelem získání komplexního pohledu na tuto 

problematiku. Opomenout nesmím způsoby financování obecně všech možných záměrů 

k rozvoji podniku a jeho činnosti. Součástí teorie bude i část věnovaná dotacím. 

Především popisům nově schválených a vyhlášených programů, které se zaměřují na 

financování rozvoje lidských zdrojů. 

 

Následující část bude věnovaná představení firmy Pala, s.r.o. a charakteristice jejího 

současného stavu. Zaměřím se na problematiku vzdělávání, jak ji řeší firma dnes a na 

popis záměru týkající se vybudování vzdělávacího centra pro zaměstnance, který firma 

plánuje. 
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V závěrečné části práce se zaměřím na návrhy, jak by mohl být daný projekt společnosti 

Pala, s.r.o. financován a na přesná specifika programu, ve kterém lze získat dotaci 

z evropských fondů. Poté přistoupím k návrhům vzdělávacích kurzů a jejich zaměření a 

dalším možnostem týkajících se využití daného nově vybudovaného centra. 
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1 Vymezení problémů a cílů práce 

Firmy působící na dnešním trhu svádí neustálý a každodenní konkurenční boj, ať jde o 

firmy výrobní, obchodní, dodavatelské nebo firmy poskytující služby. Každá se snaží 

být špičkou ve svém oboru a nabízet ty nejkvalitnější produkty a služby. A jak toho 

dosáhnou? Bezpochyby jim v tom pomůže pořízení nejnovějších technologií a systémů, 

neustálý vývoj a inovující produkty, ale v prvé řadě je potřeba zaměstnávat 

kvalifikované a odborné zaměstnance, kteří vědí, jak nové stroje a zařízení ovládat a 

kteří prokazují, že své práci rozumí. 

 

Každá firma by se měla snažit zaměstnat ty nejkvalitnější pracovníky, kteří na trhu 

práce jsou. Tímto ale neučiní vše, co by jí mohlo pomoci v udržení se na stejné 

konkurenční úrovni, na které se nachází. Vědí, že svých cílů dosáhnou rychleji a snáze, 

pokud budou mít vzdělané zaměstnance, kteří budou pracovat profesionálně, přesně a 

efektivně a budou se neustále vzdělávat. Základem úspěchu firmy je tedy neustálý 

rozvoj zaměstnanců a jejich další vzdělávání. 

 

Hlavním problémem některých firem je, že nemají vyhovující podmínky pro školení 

svých zaměstnanců. Jiné třeba prostory mají, ale jsou nespokojeni s jejich vybavením 

nebo by rády rozšířily okruh kurzů a školení, které doposud nabízejí.  

 

Každá firma, ať je jejím cílem odbourání kteréhokoliv z výše zmíněných problémů má 

šanci svůj záměr zrealizovat. Na realizaci mohou použít různé zdroje financování. Já 

bych doporučila využít možnost, kterou nám nabízí EU, která poskytuje naší republice 

finanční prostředky prostřednictvím evropských fondů. 

 

Cílem mé práce bude představit operační programy, které se zaměřují na podporu 

rozvoje lidských zdrojů. Konkrétně se zaměřím na požadavek mnou zvolené firmy, aby 

věděla o možnosti získání dotace na jí plánovaný podnikatelský záměr. Náplní mé práce 

bude zjistit, který z aktuálních a nově chystaných programů je nejlépe vhodný pro 

financování právě chystaného záměru firmy. Na základě mého zjištění a doporučení se 

firma může rozhodnout zda využije této možnosti financování a zda se pokusí dotaci na 
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daný projekt získat a zároveň bude vědět, jak má postupovat. Firmě také navrhnu, jak 

by mohla celý projekt financovat před vyplacením dotace. 

 

Shrnutí všech důležitých cílů: 

• představit strukturální fondy EU a  

• operační programy pro roky 2007-2013 

• vybrat nejvhodnější operační program 

• navrhnout způsob předfinancování plánu 
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2 Teoretická východiska v oblasti rozvoje lidských zdrojů 

Procesy, které se týkají lidských zdrojů se nazývají personální procesy. Tyto procesy 

zahrnují získávání, vedení, motivaci, hodnocení a vzdělávání pracovníků. Personální 

procesy prolínají ostatní procesy a dávají jim základní předpoklady, kterými jsou 

schopní lidé, kvalifikovaní a způsobilí pracovníci tedy způsobilý personál. Personálem 

jsou všichni zaměstnanci podniku bez ohledu na to, na které pozici pracují, protože pro 

společnost jsou důležití jako celek. 

 

Aby podnik uspěl mezi tak velkou konkurencí, která dnes nepochybně na trhu je, a 

jestliže chce být nejlepší po dlouhou dobu svého působení, musí pro to něco dělat. 

Podniky podléhají novým trendům ve vývoji techniky a zároveň musí inovovat a vyvíjet 

své výrobky, aby nezaostali za konkurencí a aby vyhověli náročnosti požadavků 

zákazníků. O úspěšnosti rozhoduje celá řada faktorů. Firma by měla mít nejen 

nejnovější a nejmodernější stroje, zařízení, technologie, počítače a systémy, ale také  je 

pro ni podstatné získat pro sebe ty schopné, kvalifikované a způsobilé pracovníky, kteří 

umí s těmito technologiemi a stroji zacházet. Aby se zaměstnanci doučili vše potřebné 

musejí být neustále vzděláváni. Společnost by proto měla ve svém vlastním zájmu 

potřebná školení a vzdělávací kurzy svým zaměstnancům zajistit, aby nezaostali daleko 

za konkurencí. 

  

Pro rozvoj lidských zdrojů je rovněž důležité, aby zaměstnanci porozuměli 

vyhlášenému směřování firmy, což je důležitým předpokladem toho, aby firma dosáhla 

rychleji svých cílů a úspěchu.  
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Na výkon organizace mají podstatný vliv následující faktory: 

• Požadavky na práci – jedná se o popisy pracovních míst, kdy definujeme 

popis činností pracovních míst, odbornou způsobilost na určitých pracovních 

místech. 

• Způsobilost pracovníků – odborná způsobilost pracovníka a požadovaná 

způsobilost musí být v co největší shodě, což je předpokladem vyšších 

pracovních výkonů. 

• Styl řízení – uplatnění vhodného způsobu řízení. 

• Klima – je součástí podnikové kultury. Čím je kultura vyšší, tím vyšší lze 

očekávat výkony. 

• Systém řízení – nastavení vhodného systému řízení 5) 
 

2.1 Vyhledávání lidských zdrojů 

Proces vyhledávání lidských zdrojů je náročná a zdlouhavá činnost, která omezuje 

podnik krátkodobě i dlouhodobě. Situace na trhu práce nutí podniky, aby zabezpečily 

tuto činnost, neboť lidské zdroje mohou být zdrojem úspěchu ale i naopak. Podnik může 

vybírat mezi přímými a nepřímými metodami výběru pracovníků. Mezi přímé metody 

patří: 

• spolupráce s úřady práce,  

• spolupráce s poradenskými a vzdělávacími institucemi 

• osobní nábor 

• inzerce v tisku, prostřednictvím internetu 

• kontakt se středními a vysokými školami 

• práce s databázemi dosavadních uchazečů. 

Nepřímé metody získávání pracovníků patří především vytváření příznivé image firmy, 

které vytváří atraktivního zaměstnavatele. 

 

Výběr vhodné metody získávání potřebných lidských zdrojů závisí na řadě faktorů, 

např. na požadavcích na vykonávané činnosti, na nabídce lidských zdrojů s 

požadovanou způsobilostí… Další vliv mají nabízené podmínky práce, které zajišťuje 

                                                 
5) FIALA, A., DOC. ING. CSC. a kolektiv autorů. Management jakosti s podporou ISO 9000:2000. 
Verlag Dashöfer, ISBN 80-86229-19-x 
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firma. Nejedná se jen o nabídky finančního charakteru ale i o nepeněžní pobídky, které 

mohou být přitažlivé ( sociální a motivační programy).5)  

 

Při výběru nových pracovníků většinou požadují firmy vzdělání, praxi a dovednosti a 

znalosti (odborná způsobilost). 

 

Na různé pracovní pozice jsou vyžadovány různé stupně kvalifikačních požadavků. 

Požadavky na praxi jsou většinou stanoveny, ale poměrně často vídáme na letácích, že 

praxe je vítaná, ovšem není podmínkou. Na odbornou způsobilost má zaměstnavatel 

určité požadavky a snaží se získat pracovníky, kteří jsou k této způsobilosti co nejblíže. 

Důvodem je, že své zaměstnance bude muset doškolit a pokud bude rozdíl mezi 

požadavky a skutečností menší, mohou být nižší i náklady na nutné vzdělání. 

 

2.2 Vedení lidí a jejich ovlivňování 

Základním principem, který by měl být naplněn, je vedení lidí. Úspěšné vedení vede 

k naplnění dalších principů a to dosažení angažovanosti pracovníků. Všichni 

pracovníci jsou podstatou organizace bez ohledu na to, na které úrovni v podniku 

pracují. Jejich plné zapojení vede k využití jejich schopností v co největší prospěch 

organizace. 

 

Je důležité uvědomit si rozdíl mezi vedením a řízením. Řízení je činnost, při které 

nedochází k bezprostřednímu styku se zaměstnanci. Ovšem u vedení jde o bezprostřední 

osobní působení manažera na ostatní pracovníky a na jejich aktivitu tak, aby došlo 

k žádoucím výsledkům a k udržení dobrých vztahů na pracovišti. 

 

Každý pracovník, aby podával dostačující a žádané výsledky, musí být vhodnými 

způsoby motivován a stimulován. Je na každém podniku, které nástroje a metody 

použije. 5) 

 

                                                 
5) FIALA, A., DOC. ING. CSC. a kolektiv autorů. Management jakosti s podporou ISO 9000:2000. 
Verlag Dashöfer, ISBN 80-86229-19-x 
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2.2.1 Motivace 

Motivace se v činnosti člověka projevuje jako vnitřní popud, který nás vede k danému 

cíli. Motiv je určitý důvod jednání člověka. Na základě motivů, které vnímáme a 

můžeme je hodnotit, je můžeme také přijmout nebo odmítnout. Pokud tedy známe 

motivy, můžeme pochopit jednání člověka. 13) 

 

Maslowova Hierarchie potřeb 

Dnes je nejznámější a nejuznávanější přístup, jak chápat motivaci, zachycen 

v Maslowově hierarchii potřeb. Tato teorie vychází z tvrzení, že motivace je závislá na 

hierarchii potřeb, které jsou sestaveny do pyramidy s pěti stupni úrovně od základních 

potřeb k potřebám na úrovni vyšší. Princip motivační pyramidy spočívá v tom, že čím 

se člověk dostává na vyšší úroveň, tím má nižší potřebu peněz a vyšší nároky na kvalitu 

života. Člověk na vrcholu pyramidy se snadněji motivuje, peníze jsou pro něj 

postradatelné a za důležité považuje získané zkušenosti a vzdělání. 

 
Obrázek 1 Maslowova hierarchie potřeb 

 

   Seberealizace 

    Potřeba     Úcta a uznání     Kvalita 

      peněz                Sociální potřeby života 

Jistota a bezpečí 

          Fyziologické potřeby 

 

Zdroj: NĚMEČEK a ZICH. 2005. str. 6 

 

Na nejnižší úrovni jsou Fyziologické potřeby, mezi které patří základní lidské potřeby 

jako je potřeba jíst, pít, spát, někde bydlet. 

Na druhé úrovni pyramidy jsou potřeby jistoty a bezpečí. Může jít o jistotu zaměstnání 

či další postup, zda nás něco neohrožuje ať už na zdraví nebo v zaměstnání. 

Sociální potřeby souvisí se společenskou povahou. Může jít o potřebu náležet někam, 

milovat a být milován, být v kontaktu s jinými. 

                                                 
13) NĚMEČEK.P. a ZICH,R.. Podnikový management 3.díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2005, 69 s. ISBN 80-214-3004-4 
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Potřeba uznání souvisí s potřebou pocitu, že jsme pro ostatní významní. Je důležité také 

mít sebeúctu a vědět vlastní ceny, získat si úctu, ocenění a obdiv druhých.  

Na nejvyšším stupni pyramidy je potřeba seberealizace. Jedná se o naplnění cílů a 

přirozených sklonů jedince a úspěch. 

Člověk se snaží uspokojit základní potřeby, aby mohl uspokojovat ty vyšší. Není-li 

některá potřeba uspokojena vyvolává úsilí, snahu a hledání, jak ji uspokojit. 5) 13) 

 

Alternativní přístup McCallenda 

Na identifikaci rozdílů v motivaci jedinců se soustřeďuje Alternativní přístup vytvořený 

McClellandem. McClelland rozlišuje 3 základní potřeby, které jsou doplňkem fyzických 

stimulů.  

 

Tabulka 1 Základní potřeby podle McClellanda 
 

Potřeba úspěchu: 
Touha neustále chtít nějaké podněcující úkoly, 
vyžadující odpovědnost a uplatnění schopností 

Potřeba moci: Potřeba kontroly nad lidmi, ovládání lidí 

Potřeba sounáležitosti: Potřeba dobrých sociálních a osobních vztahů s lidmi 

 
Zdroj: FIALA a kolektiv autorů. 2004. část 10. díl 2. kapitola7. s.4 
 

Tento přístup vychází z tvrzení, že potřeby jsou získané a vytvářejí se v průběhu života. 

Podle toho, které potřeby jsou dominantní mohou mít vliv na pracovní výkon. 5) 

 

Teorie „cukr a bič“ 

Zjednodušeně teorie říká, že pokud zaměstnanec pracuje dobře a podává uspokojivé 

výsledky, je možné ho odměnit, použít tedy „cukr“. Jde-li o opačný případ a 

zaměstnanec nepracuje tak, jak by měl a práci se třeba vyhýbá, je potřeba ho potrestat, 

použít tzv. „bič“. 13) 

 
                                                 
 
13) NĚMEČEK.P. a ZICH,R.. Podnikový management 3.díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2005, 69 s. ISBN 80-214-3004-4 
5) FIALA, A., DOC. ING. CSC. a kolektiv autorů. Management jakosti s podporou ISO 9000:2000. 
Verlag Dashöfer, ISBN 80-86229-19-x 
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Teorie X a Y 

Autorem této teorie je Douglas McGregor. Jde o dva opačné přístupy lidí k práci. 

Teorie X je spíše pesimistická. Říká, že pracovník na sebe nechce brát odpovědnost a 

nechce pilně pracovat. Proto je nutné zdůrazňovat disciplínu, kontrolu a přímý dohled. 

Teorie Y je optimističtější. Lidé pracují rádi a nepotřebují nad sebou kontrolu. Jsou 

tvůrčí, mají schopnost řešit problémy a rádi plní podnětné úkoly. 5) 

 

Z výše uvedených teorií vyplývá, že motivace je založena na vedení. Ale i samotní 

pracovníci mají podstatný vliv na úspěšnost podniku. Pokud pracovník neví, jaký má 

být výstup jeho práce, nemůže být ani dobře motivován. Každý pracovník proto musí 

znát cíle svého konání a dostávat zpětnou vazbu o hodnocení svého výkonu. 

 

Pro motivaci je podstatné vytvořit motivační – sociální, pracovní, kulturní podmínky. 

Ty sdružují téměř všechny pocity člověka, které vedou k osobní spokojenosti se sebou 

samotným. Současně je velice důležitá komunikace se všemi pracovníky podniku 

 

2.2.2 Stimulace 

Stimulace je soubor vnějších podnětů, které usměrňují činnost člověka a působí na 

motivaci. Smyslem stimulů je podchytit určitou aktivitu nebo ji naopak omezit. 

 

Chceme-li stimulovat pracovní výkon zaměstnance, je důležité uvědomit si, co tento 

výkon ovlivňuje. A jak se mohou stimuly projevit. Hlavní faktory, které ovlivňují 

výkonnost jsou schopnost, ochota a příležitost. Má-li zaměstnanec podávat dobré 

výsledky, musí dostávat příležitost, musí být chopen a také ochoten. 

 

Stimuly mohou být hmotné a nehmotné. Mezi nejčastější patří: ocenění mzdou, prémií, 

odměnou, hodnocení poskytnutím výhod, delegování vyšší pravomoci a odpovědnosti 

                                                 
5) FIALA, A., DOC. ING. CSC. a kolektiv autorů. Management jakosti s podporou ISO 9000:2000. 
Verlag Dashöfer, ISBN 80-86229-19-x 
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nebo zbavení vedoucí pozice, formální a neformální hodnocení výsledků práce, 

zveřejněním výsledků práce, atd. 13) 

 

2.3 Vzdělávání a rozvoj pracovníků 

Žádná z dnešních firem si nemůže dovolit zanedbat vzdělávání a rozvoj svých 

pracovníků. Vzdělávání a rozvoj je strategickou záležitostí a musí navazovat na firemní 

strategii a strategii řízení lidských zdrojů. Proces vzdělávání musí být strukturován, 

plánován a vyhodnocován. Před samotným plánováním vzdělávání je potřebné provést 

analýzy potřeb vzdělání. Ta zahrnuje informace o celé organizaci, o jednotlivých 

pracovních místech, o způsobilosti zaměstnanců, také o budoucím vývoji a dalších 

potřebách vzdělání. Přihlíží se i ke zkušenostem pracovníků, jejich znalostem a 

dovednostem ve vedení a řízení týmových prací, ke schopnostem řešit problémy, 

komunikačním dovednostem, chování a kreativitě. Cílem procesu je poskytnout další 

vzdělávání všem pracovníkům firmy a zajistit tak: 

• rozvíjení jejich dovedností,  

• zajistit odbornou způsobilost,  

• zvyšovat kvalifikaci, 

• zvyšovat jejich sounáležitost s podnikem a 

• podporovat tvorbu týmů 

 

Vzdělávání by mělo být zaměřeno také na orientaci na zákazníka. Každá firma je na 

zákaznících závislá a je proto dobré snažit se zjistit a porozumět současným i budoucím 

požadavkům zákazníka ba dokonce i překonat jeho očekávání. 

 

Požadavky na odbornou způsobilost zjistíme z analýzy pracovních míst. Východiskem 

pro zjištění potřeb vzdělání je zjištění rozdílu mezi stanovenými požadavky odborné 

způsobilosti a skutečnou odbornou způsobilostí pracovníků. 

 

Vzdělávání může být nástrojem motivace (zvýšení kvalifikace jako nástroj platového 

růstu) a může být úzce propojen s odměňováním, jako nástroj odměňování.  

                                                 
13) NĚMEČEK.P. a ZICH,R.. Podnikový management 3.díl. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2005, 69 s. ISBN 80-214-3004-4 
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Rozhodne-li se podnik své pracovníky vzdělávat, měl by si sestavit plán vzdělávání. 

Plán vzdělávání by měl mít tyto náležitosti: 

• jaké vzdělání má být zajištěno 

• komu bude poskytnuto (jednotlivci, skupiny) 

• jakým způsobem (při výkonu, mimo výkon) 

• kým bude poskytováno (interní nebo externí lektor, které instituce) 

• kdy (harmonogram) 

• kde (místo vzdělávání) 

• náklady (přímé i nepřímé) 5) 

 

Podnik by si měl rozmyslet, jaké vzdělávání svým zaměstnancům nabídne a jak ho 

zařídí. V každém případě musí všechny podniky zajistit školení, která jsou povinná ze 

zákona. Další školení a kurzy, zpravidla odborná, už záleží jen na podniku. Zajistit 

muže školení ke zvýšení odborné způsobilosti a kvalifikaci, ale také kurzy pro jazykové 

vzdělávání. Zároveň může zajistit odborné stáže nebo zajistit rozvoj interních 

komunikačních zdrojů. 

 

Možné formy realizace vzdělávání a rozvoje pracovníků jsou interní nebo externí.  

Intern ě - na pracovišti nebo mimo něj, organizováno podnikem s využitím interních i 

externích lektorů. Problémy mohou nastat při projektování vzdělávacích aktivit, při 

přípravě interních školících lektorů a při výběru externích školitelů a lektorů. 

Externě – ve školském systému nebo s využitím externích vzdělávacích institucí. 

Problémy mohou nastat ve výběru dodavatele služeb, s přípravou vzdělávacích projektů 

a se stanovením podmínek. 

 

                                                 
5) FIALA, A., DOC. ING. CSC. a kolektiv autorů. Management jakosti s podporou ISO 9000:2000. 
Verlag Dashöfer, ISBN 80-86229-19-x 
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V poslední době je možné přenesení odpovědnosti za vzdělávání na samotného 

zaměstnance, který by si potřebný rozvoj zajistil sám za možného finančního přispění 

zaměstnavatele. 

Dalšími formami vzdělávání jsou přímé, distanční, kombinované a terénní (stáže, 

konference). 

 

Je na každém zaměstnavateli, aby se rozhodl, zda je pro něj výhodnější využívat služeb 

externích firem a nebo zda je výhodnější zajistit si vlastní vzdělávací centrum, které by 

využíval on sám pro své zaměstnance. 

 

Metody vzdělávání 

Když už se firma rozhodne zrealizovat vzdělávání, ať interní nebo externí, měla by se 

také rozhodnout, jaké metody vzdělávání poskytne. Vybírat bude mezi metodami, které 

lze provádět na pracovišti nebo mimo něj. 

 

Metody vzdělávání na pracovišti: 

• Instruktáž při výkonu práce – založena na principu předvedení a kopírování. 

Výhodou je rychlý zácvik, nevýhodou, že se dá  použít pouze u jednoduchých 

činností 

• Koučink – dlouhodobá instruktáž prováděná interním nebo externím 

pracovníkem. Jde o soustavné směřování k požadovanému výkonu se zpětnou 

vazbou. Kouč je vždy přidělen. 

• Asistování – používá se pro rozvoj absolventů škol. Pozor na nevhodné 

návyky.  

• Pověření úkolem – použije se pokud nehrozí zvýšená rizika při nevhodném 

rozhodování nebo řešení 

• Rotace práce – pověřování k plnění různých úkolů na různých pracovních 

místech s cílem výběru nejvhodnějšího zařazení 

• Pracovní porady – jen málo používaná metoda. 
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Metody vzdělávání mino pracoviště: 

a) Tradiční metody 

• Přednáška, seminář 

b) Participační metody 

•  Přednáška, seminář s diskusí 

• Demonstrování – názorná ukázka znalosti či dovednosti 

• Případová studie – týmová nebo individuální práce se smyšleným problémem 

→ návrhy řešení 

• Workshop – řešení problému z komplexního pohledu 

• Simulace – řešení situací podle předepsaného scénáře 

• Hraní rolí – vhodné při řešení problémů a vedení lidí 

• Outdoor training – probíhá v přírodě s cílem rozvoje komunikace, týmové 

práce, kreativity, odolnosti vůči zátěži. 5) 

 

                                                 
5) FIALA, A., DOC. ING. CSC. a kolektiv autorů. Management jakosti s podporou ISO 9000:2000. 
Verlag Dashöfer, ISBN 80-86229-19-x 
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3 Teoretická východiska v oblasti financování  

Finanční plánování  

Finanční plánování je proces, který je součástí finančního řízení a skládá se z: 

• Analýzy finančních a investičních možností 

• Současných rozhodnutí, která se projevují v budoucnu 

• Volby možného vývoje 

• Měření výkonnosti a její porovnání s cíli plánu 

 

Firmy si často vytvářejí finanční plány. Hlavním důvodem je  snaha o získání externích 

zdrojů financování. Jestliže potřebuje firma financovat určitý svůj podnikatelský záměr, 

musí mít pro jeho realizaci potřebné finance. Základní rozdělení forem financování je 

možné z několika hledisek: 

a) hledisko vlastnictví – na financování prostřednictvím vlastního kapitálu (vlastní 

jmění, vlastní zdroje) a na financování prostřednictvím cizího kapitálu (využití 

cizích zdrojů) 

b) hledisko místa zdroje – na interní (ze zdrojů firmy) a na externí (ze zdrojů mimo 

podnik) 

c) hledisko času – na krátkodobé (se splatností do jednoho roku), střednědobé (se 

splatností od jednoho do pěti let) a dlouhodobé (splatnost nad 5 let) 6) 

 

Tabulka 2 Přehled forem financování 
 

Vlastnictví zdroje 
vlastní cizí 

interní zisk 
odpisy 

podniková banka 
rezervy Původ zdroje 

externí 
vklady vlastníků 
dotace a dary 
rizikový kapitál 

úvěry od bank 
dluhopisy 
finanční leasing 
obchodní úvěry 

 
Zdroj: ZINECKER. 2006. str. 64 
 

                                                 
6) FOTR,J. Strategické finanční plánování. Grada, 1999, 152 s. ISBN 80-7169-694-3 
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3.1 Charakteristiky jednotlivých druhů financování 6) 11) 17) 

Odpisy  jsou významným zdrojem interního financování. Hodnotu odpisů získává 

v cenách prodané produkce. Ovlivňují hospodářský výsledek a jsou součástí provozních 

nákladů podniku 

 

Fondy ze zisku a nerozdělený zisk jsou vlastní činností financování. Nerozdělený zisk 

je ta část zisku, která se nerozděluje a je zadržována ve firmě.  

 

Mezi kapitálové fondy patří emisní ažio, což je rozdíl vzniklý při emisi akcií mezi 

prodejní a nominální hodnotou akcie a ostatní kapitálové fondy, do kterých patří dary 

a dotace. 

 

Základní kapitál je vlastním zdrojem financování  a je klíčovým zdrojem financování 

z podniku.  

 

Rezervy představují cizí kapitál a dělíme na zákonné (daňově uznatelné) a ostatní 

(daňově neuznatelné). Rezervy jsou částky na budoucí výdaje.  

 

Bankovní úvěry jsou cizím zdrojem financování. Jejich hlavními znaky je návratnost, 

úročení a zajištění. Bankovní úvěry se liší podle doby splatnosti na krátkodobé a 

dlouhodobé. Přičemž mezi krátkodobé úvěry  patří kontokorentní a lombardní úvěry. 

Kontokorentní úvěr je poskytnut jako neúčelový úvěr a slouží na vyrovnání 

krátkodobého nedostatku financí. Lombardní úvěr je zajištěn zástavou movité věci 

(nejčastěji cenným papírem). Dlouhodobé bankovní úvěry bývají ve formě termínované 

půjčky a označované jako hypoteční a investiční úvěry . K poskytnutí hypotečního 

úvěru je požadováno ručení nemovitým majetkem a u investičního úvěru se požaduje 

ručení dlouhodobým majetkem žadatele nebo ručení třetí osobou.  

 

                                                 
6) FOTR,J. Strategické finanční plánování. Grada, 1999, 152 s. ISBN 80-7169-694-3 
11) KORÁB, V., PETERKA, J.,REŽŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán. 2007, Computer Press, 216 s. 
ISBN 978-80-251-1605-0 
17) ZINECKER, M. Finanční řízení podniku. 2006, 126 s. ISBN 80-214-3150-4 
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Leasing je další formou cizího způsobu financování. Může jít o finanční pronájem 

majetku s následnou koupí a o operativní pronájem. 

 

Získání investora je vhodný způsob pro zvýšení vlastního kapitálu. Investor vloží svůj 

kapitál do firmy a tím se stává spoluvlastníkem, nese riziko a jeho hlavním požadavkem 

je zhodnocení vloženého kapitálu. Nechce svůj vklad vrátit, protože ten se mu vrátí 

prodejem podílu. Většinou do firmy přichází na předem určenou dobu (3-5 let).  

Investor většinou požaduje záruky ve formě: 

• stanovení podílu na podniku 

• účasti v dozorčích a správních orgánech kvůli informovanosti 

• záruk za odprodeje svého podílu při výstupu 

• loajality vedení firmy 

 

Obchodní andělé jsou fyzické osoby, které mají bohaté manažerské a další zkušenosti. 

Do firmy vstupují formou minoritního vkladu u akciových společností a poskytnutím 

půjčky na dobu přechodnou u společností s ručením omezeným. 

 

Rizikový a soukromý kapitál (venture capital and private equity) je financování 

formou navýšení základního jmění firmy, čímž vznikne partnerství mezi podnikatel a 

investorem. Tento způsob financování se zaměřuje se na MSP v začátcích podnikání,    

v růstu nebo odkupu společnosti. Poskytovateli jsou fondy rizikového kapitálu, na 

jejichž kapitálu se podílejí penzijní fondy, pojišťovny, banky, investiční i soukromé 

společnosti. 

 

3.2 Evropské strukturální fondy 29) 

Žádat o dotaci může podat takřka každý, kdo splní zadávací požadavky. A co je to 

dotace? Je to tzv. nenávratná půjčka nebo poskytnutí financí většinou ze státního 

rozpočtu nebo z fondů EU. Může ale nemusí mít stanovený účel použití. 

 

                                                 
29) www.strukturalni-fondy.cz 
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Česká republika spolu s dalšími kandidátskými zeměmi vstoupila dne 1. května 2004 do 

Evropské unie. Tímto krokem získala ČR možnost přijímat finanční prostředky 

z evropských fondů. Na získávání dotací z evropských fondů se nyní zaměřím. 

 

Tyto fondy představují finanční podporu, kterou poskytuje EU většině zemím, které 

vstoupily do tohoto společenství. Jejich cílem je „snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje 

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

 

V letech 2004–2006 investovala Evropská unie do České republiky zhruba 80 miliard 

Kč. Pro období 2007-2013 je možno z těchto fondů čerpat přibližně 26,7 miliard €, což 

je zhruba 752,7 miliard Kč. 

 

Podmínkou úspěšného čerpání z těchto fondů je přidání asi 132,83 miliard Kč 

z národních zdrojů našeho státu, neboť EU financuje max. 85 % uznatelných nákladů. 

 

3.2.1 Operační programy podpory 

Fondy mají svá specifika a oblasti, na které jsou zaměřeny. Fondy se skládají 

z operačních programů (OP), které jsou nejdůležitějšími dokumenty pro žadatele a 

realizátory projektů. Jsou vymezeny jak tematicky tak i regionálně a specifikují cíle. 

 

Struktura Operačních programů 

• Úvod 

• Zdůvodnění potřebnosti programu 

• Popis strategie, definice cílů OP 

• Konkrétní zaměření OP – typy projektů 

• Finanční zajištění programu 

• Popis řízení OP 

• Přílohy 32) 

 

                                                 
32) http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013 
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V uplynulém období 2004-2006 byly vyhlášeny následující OP: 

• Společný regionální operační program (SROP) 

• Operační program rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ),  

• Operační program průmysl a podnikání (OPPP),  

• Operační program rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (OP VMZ),  

• Operační program infrastruktura (OPI). 32) 

 

Pro období  2007-2013 má Česká republika připraveno 26 operačních programů a ty 

jsou rozděleny mezi tři cíle politiky HSS. 

1. Cíl Konvergence – je realizován prostřednictvím osmi tematickými a sedmi 

regionálními operačními programy a zaměřuje se na podporu hospodářského a 

sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a členských států. U nás se jedná o všechny 

regiony mimo hlavní město Praha. Na tento cíl připadá asi 25,89 mld. €. 

2. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – zahrnuje podporu regionů, 

které nespadají pod první cíl, tj. hl. m. Praha se dvěma operačními programy. ČR 

připadá asi 0,42 mld. €. 

3. Cíl Evropská územní spolupráce – zahrnuje všechny regiony a podporu lze čerpat 

z devíti operačních programů a jedná se o podporu přeshraniční, meziregionální a 

nadnárodní spolupráci regionů. Vymezeno je na tento cíl 0,39 mld. €. 32) 

 

                                                 
31) http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy  
32) http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013 
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Pro období 2007–2013 jsou připraveny následující OP: 

• Tématické operační programy (TOP) 

o Operační program Doprava 

o Operační program Životní prostředí 

o Operační program Podnikání a inovace 

o Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 

o Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

o Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

o Integrovaný operační program 

o Operační program Technická pomoc 

Vyčleněno 21,2 mld. € (cca 598,6 mld. Kč) 

 
Graf 1 Alokace prostředků z fondů EU v ČR  pro TOP v cíli Konvergence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno dle literatury 41  
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• Regionální operační programy (ROP) na úrovni soudržnosti NUTS II 

o ROP NUTS II Severozápad 

o ROP NUTS II Moravskoslezsko 

o ROP NUTS II Jihovýchod 

o ROP NUTS II Severovýchod 

o ROP NUTS II Střední Morava 

o ROP NUTS II Jihozápad 

o ROP NUTS II Střední Čechy 

Vyčleněno 4,6 mld. € (cca 131,4 mld. Kč) 

 
Graf 2 Alokace prostředků z fondů EU v ČR pro ROP v cíli Konvergence 
 

 
Zdroj: Zpracováno dle literatury 40  
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• Operační programy Praha  

o OP Praha Konkurenceschopnost 

o OP Praha Adaptabilita 

Vyčleněno 415,9 mil. € (cca 11,7 mld. Kč) 

 
Graf 3 Alokace prostředků z fondů EU v ČR pro OP Praha v cíli Regionální 
konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 

 
 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno dle literatury 39  
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• Evropská územní spolupráce (EÚS)  

o Operační program Meziregionální spolupráce 

o Operační program nadnárodní spolupráce 

o EPSON 2013 

o INTERACT II 

o Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko 

o Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 

o Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko 

o Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 

o Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko 

Vyčleněno 389 mil. € (cca 11 mld. Kč) 

 

Graf 4 Alokace prostředků z fondů EU v ČR v cíli EÚS pro OP, kde existuje rozdělení 

mezi zúčastněné státy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zpracováno dle literatury 42  



 32 

Řídící orgány 

Každý OP spravuje určitá instituce, která má na starosti veškeré potřebné řízení 

programu a u které se podávají žádosti o spolufinancování. Přičemž vláda ČR rozhodla, 

že operační programy budou spolufinancovány vždy pouze z jednoho ze strukturálních 

fondů EU.  

 

Tabulka 3 Jmenované řídící orgány TOP 

 
Operační program Řídicí orgán 
Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Lidské zdroje a zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí 
Vzdělávání pro konkurence schopnost Ministerstvo školství 
Věda a výzkum pro inovace Ministerstvo školství 
Životní prostředí  Ministerstvo životního prostředí  
Doprava  Ministerstvo dopravy ČR  
Integrovaný operační program Ministerstvo pro místní rozvoj 
Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 
 
Zdroj: Zpracováno dle literatury 29 

 

3.2.2 Charakteristiky operačních programů 

OP Podnikání a inovace 34) 

Globální cíl programu: „Zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost 

české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni 

předních průmyslových zemí Evropy.“  (18, s.39)  

 

Žádat o podporu mohou: podnikatelé a sdružení podnikatelů, fyzické osoby, výzkumné 

instituce, vysoké školy a jiné vzdělávací instituce, neziskové organizace, územní 

samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace. 

 

OPPI je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu 

výsledků výzkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj 

stávajících firem, také jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a 

                                                 
34) http://www.strukturalni-fondy.cz/oppi 
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obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury a služeb pro 

podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. 

 

OPPI obsahuje sedm prioritních os: Vznik a rozvoj firem, Efektivní energie, Inovace, 

Prostředí pro podnikání a inovace, Služby pro rozvoj podnikání a Technická pomoc. 

 

OP Lidské zdroje a zaměstnanost 33) 

O podporu mohou žádat: Poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské 

organizace, zaměstnavatelé, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich 

asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další. 

 

OP LZZ je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na 

trhu práce, profesního vzdělávání, dále se zaměřuje na začleňování sociálně 

vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a 

mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. 

 

OP LZZ se skládá z 6 prioritních os: Adaptabilita, Aktivní politiky trhu práce, Sociální 

integrace a rovné příležitosti, Veřejná správa a veřejné služby, Mezinárodní spolupráce 

a Technická pomoc. Tyto jsou dále rozděleny na oblasti podpory. 

 

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 35) 

Žádat o podporu mohou: školy a školská zařízení, organizace, které působí ve 

vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, orgány státní správy a 

jimi zřízené organizace, kraje, obce, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové 

organizace, profesní organizace, zaměstnavatelé a občané s trvalým pobytem na území 

ČR a další. 

 

OPVK je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a 

dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke 

zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

 
                                                 
33) http://www.strukturalni-fondy.cz/oplzz 
35) http://www.strukturalni-fondy.cz/opvpk 
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OP obsahuje 4 prioritní osy: Počáteční vzdělávání, Terciální vzdělávání, výzkum a 

vývoj,  Další vzdělávání a Technická pomoc. Prioritní osy jsou dále definovány 

oblastmi podpory, které vymezují, jaké druhy projektů budou podpořeny. 

 

OP Věda a výzkum pro inovace 43) 

Žádat o podporu mohou: Veřejné vysoké školy, státní vysoké školy, soukromé vysoké 

školy, veřejné výzkumné instituce, resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi 

vytvořené právnické osoby, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a 

další. 

 

OP VaVpI je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu 

ČR, především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich 

spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť 

moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity 

terciárního vzdělávání. 

 

OP se skládá ze 4 prioritních os: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje, Rozvoj kapacit pro 

spolupráci veřejného sektoru se soukromým se výzkumu a vývoji, Posilování kapacit 

vysokých škol pro terciální vzdělávání a Technická pomoc.  

 

OP Životní prostředí 36) 

Žádost o podporu mohou podávat: Obce, kraje, státní organizace a podniky, 

příspěvkové organizace a organizační složky obcí, krajů a státu, nestátní neziskové 

organizace, fyzické osoby, podnikatelé, společenství vlastníku jednotek, veřejné 

výzkumné instituce a další. 

 

OP životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví 

obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody a půdy, řeší problematiku 

odpadů a průmyslového znečištění, dále podporuje péči o krajinu a využívání 

obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. 

                                                 
43) http://www.strukturalni-fondy.cz/vavpi 
36) http://www.strukturalni-fondy.cz/opzp 



 35 

OPŽP se skládá z 8 prioritních os: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a 

snižování rizika povodní, Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, Udržitelné 

využívání zdrojů energie, Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží, Omezování průmyslového znečištění a snižování 

environmentálních rizik, Zlepšování stavu přírody a krajiny, Rozvoj infrastruktury pro 

environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, Technická pomoc 

 

OP Doprava 37) 

O podporu mohou žádat: Vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních 

vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u 

multimodální dopravy a další. 

 

Operační program Doprava je zaměřený na zkvalitnění infrastruktury a vzájemné 

propojenosti železniční, silniční a říční dopravy v rámci tzv. transevropských 

dopravních sítí (TEN-T). Jedná se o infrastrukturu celostátního významu. V případě 

silniční infrastruktury jde o dálnice, rychlostní komunikace a silnice I. třídy. Z 

programu je také podporován rozvoj a modernizace pražského metra. 

 

OPD se skládá z 8 prioritních os: Modernizace železniční sítě TEN-T, Výstavba a 

modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T, Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-

T, Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T, Modernizace a rozvoj pražského metra a 

systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze, Podpora multimodální nákladní přepravy 

a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy, Technická pomoc. 

 

Integrovaný OP 30) 

V tomto OP mohou o podporu žádat: školy a školská zařízení, organizace působící ve 

vzdělávání a kariérovém poradenství, instituce vědy a výzkumu, ústřední orgány státní 

správy a jimi řízené organizace, obce, kraje, zdravotnická zařízení, nestátní neziskové 

organizace, profesní organizace, zaměstnavatelé, občané s trvalým pobytem v ČR. 

 

                                                 
37) http://www.strukturalni-fondy.cz/op-doprava 
30) http://www.strukturalni-fondy.cz/iop  
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Integrovaný OP je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech 

infrastruktury pro veřejnou správu, služby a územní rozvoj. Zařadit sem můžeme rozvoj 

informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast 

sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, 

prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování 

prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik. 

 

IOP se skládá ze čtyř prioritních os: Modernizace veřejné správy, Zvýšení kvality a 

dostupnosti veřejných služeb, Národní podpora územního rozvoje a Technická pomoc. 

 

OP Technická pomoc 38) 

Žádat o podporu mohou: Národní rámec politiky soudržnosti, útvary přímo se podílející 

na implementaci, monitorování, kontrole, evaluaci a koordinaci programů a dalších 

oblastech se vztahem k naplňování cílů Národního strategického referenčního rámce, 

Platební a certifikační orgán, Auditní orgán - Ministerstvo financí. 

 

Operační program Technická pomoc je určen k podpoře jednotného přístupu na národní 

úrovni. Zaměřuje se na zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a 

vyhodnocování realizace Národního rámce politiky soudržnosti, který zastřešuje 

aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v následujících letech 2007-

2013. 

 

OPTP se skládá z 1 prioritní osy a má tyto oblasti podpory: Podpora řízení a 

implementace, Monitorování, Evaluace a Publicita 

 

3.3 Vyhlašování programů 20) 

Všechny programy podpory OPPI vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a 

to formou oznámení v Obchodním věstníku, oznámením v celostátním tisku a jiných 

médiích nebo formou oznámení se všemi informacemi na internetových stránkách MPO 

                                                 
38) http://www.strukturalni-fondy.cz/op-tp 
20) Průvodce podnikatele Operačním programem Podnikání a inovace. Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/dokument28967.html. Poslední úprava 27.3.2007 
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(www.mpo.cz). Na těchto stránkách naleznou žadatelé veškeré texty dokumentů 

podpory stejně jako veškeré nutné formuláře, např. formuláře žádosti o podporu,           

o platbu atd. Úplné znění programů a informace o struktuře formulářů a dokumentů jsou 

k dispozici také na webových stránkách agentur CzechInvest, CzechTrade, ČEA a 

ČZRB. Programy podpory jsou vyhlašovány od března 2007 a to průběžně. (20, s.63) 

 

3.4 Podávání žádostí 20) 

Prvním krokem žadatele při žádosti o dotaci z evropských fondů je podání tzv. 

registrační žádosti prostřednictvím webové aplikace eAcount. Tuto žádost je možné 

podat pouze elektronicky a k jejímu podání je nutný elektronický podpis udělený 

příslušnou certifikační autoritou. Obsahem žádosti jsou zjednodušené údaje.                

Po posouzení přijatelnosti je žadatel vyzván k podání plné žádosti. 

 

Žádosti o podporu v OPPI lze podávat na základě vyhlášení výzvy a hodnocení v rámci 

dané výzvy probíhá kolově nebo kontinuálně. Při kolovém systému je příjem žádostí 

časově omezen a dotace jsou schvalovány až po vyhodnocení všech obdržených žádostí. 

V kontinuálním systému jsou dotace schvalovány průběžně. Financování projektů bude 

probíhat do roku 2015. Poslední žádost o platbu jde podat do června 2015. Nastanou-li 

během této doby nějaké problémy, může MPO rozhodnout o pozastavení příjmu žádostí 

nebo o změně v podmínkách. Tyto skutečnosti pak jsou zveřejněny v Obchodním 

věstníku, v tisku a na internetových stránkách MPO, CI, CT, ČEA, ČMZRB. 

 

Každá žádost musí mít podstatné náležitosti a musí obsahovat všechny požadované 

přílohy. 

 

Nárok na dotaci vzniká kladným rozhodnutím řídícího orgánu MPO o poskytnutí 

dotace. Daný subjekt si musí podat žádost o proplacení platby. Převod finančních 

prostředků se uskutečňuje až po realizaci celého projektu, tedy zpětně. Pokud půjde      

o velký projekt, může být rozdělen do etap. V tomto případě se bude dotace vyplácet 

průběžně, vždy po dokončení etapy. (20, s.63) 

                                                 
20) Průvodce podnikatele Operačním programem Podnikání a inovace. Dostupné z: 
http://www.mpo.cz/dokument28967.html 
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4 Analýza současného stavu firmy 

4.1 Představení firmy Pala, s.r.o. 

Jméno společnosti:  PALA, s.r.o. 

 

Sídlo:    Popůvky 199, 664 41  Brno – Troubsko 

 

Kontakt:   tel.: 547 228 442, 547 228 224 

fax: 547 228 441 

e-mail: obchod@brzobohaty.vz 

 

Majitelé:   MUDr. Pavel Matýšek 

Laura Isabelle Soulé 

 

Základní kapitál:  100 000,- Kč 

 

Předmět podnikání:  

obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

montáže a opravy kancelářské a reprodukční techniky 

pořádání kulturních akcí 

reklamní a xerografické práce 

 

Firma Pala, s.r.o. se skládá ze dvou samostatně fungujících divizí. Ty na sobě nejsou 

nijak závislé a neomezují se. Po právní stránce jde o jednu společnost pod jménem Pala 

s.r.o.. Pro komunikaci se zákazníky jde o dvě samostatně pracující firmy (jednotky). 

 

Nutno podotknout, že záměr vybudovat školící centrum je myšleno pro obě divize, 

neboť je zbytečné vynakládat finanční prostředky na tutéž akci dvakrát. 
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Schéma 1  Organizační struktura firmy Pala, s.r.o. 

 

 
 
 

 
      Pavel Matýšek a Laura Soulé 

 
 

 
 
 

Dovozce      Velkoobchodní dodavatel 
 kancelářské techniky se     papírenského a kancelářského zboží 

        zaměřením na velkoobchody                                           se zaměřením na firmy 
 

 

Schéma 2 Organizační struktura divize Brzobohatý 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
                                                                                        
 

 

Firma Pala - divize Brzobohatý každoročně představuje ve svém katalogu ucelenou 

nabídku papírenského a kancelářského zboží, nábytku a dalších potřeb, které jsou 

potřebné při práci v kanceláři. Firma mimo jiné poskytuje speciální samostatnou 

nabídku, ve které jsou zastoupeny dárkové a reklamní předměty a firemní tiskoviny. 

Z vlastních zdrojů je zajištěna výroba reklamních a dárkových předmětů, jejich potisk i 

grafické úpravy. Doprava zboží je zdarma. 

 

Majitelé 
společnosti 

Divize  
Pala, s.r.o. 

Divize 
Brzobohatý 

ředitel 
divize 

logistika 
 

ekonom 
 

obchod 
 

marketing 
 

� nákup 
� sklad 
� rozvoz 

� personální 
� obch.asistentky 

� obchodní zástupci 
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Sortiment: 

• papírenské produkty (papíry, obálky, psací potřeby, tiskopisy, etikety, …)  

• kancelářské potřeby (sešívačky, děrovačky, kancelářské sponky, razítka, …) 

• kancelářská technika (tiskárny, telefony, kalkulačky, PC doplňky a čističe, …) 

• prezentace (flipchart, tabule, projektory, vazače, řezačky, …) 

• nábytek (stolové řady, skříně, kontejnery, kancelářské židle, …) 

• drogerie (čistící prostředky, toaletní potřeby, úklidové prostředky, …) 

• občerstvení (kávy, čaje, džusy, nápoje, minerální vody, potraviny, nádobí, …) 21) 

 

Papírenský trh se skládá ze dvou polovin. První polovinu tvoří konečný spotřebitel, 

který si potřebuje koupit psací potřeby, sešit, atd. Tuto část trhu obslouží papírnictví. 

Druhou polovinu trhu tvoří firmy. Společnost Pala - divize Brzobohatý se zaměřuje 

právě na segment firem.  

 
 
Schéma 3 Organizační struktura divize Pala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
Firma Pala s.r.o. - divize Pala se specializuje na velkoobchodní dodávání kancelářské 

techniky se zaměřením především na stroje a materiál pro konečnou úpravu dokumentů.  

Firma Pala má také poskytovatele svých služeb a tím je copy v centru Brna na ulici 

Horova. Zde poskytuje služby kopírování, vazby, laminování a maloprodej strojů a 

materiálů. Zaměření společnosti umožňuje poskytovat klientům a partnerům také 

odborné poradenství pro dané skupiny dodávaných strojů. V sídle firmy jsou pro tuto 

                                                 
21) http://www.brzobohaty.cz 
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službu vybudovány předváděcí prostory, kde si může každý prohlédnout a vyzkoušet 

nabízené stroje.                                                                      

Sortiment: 

Spotřební materiál 

• kroužková vazba (desky papírové, fólie, hřbety) 

• laminovací fólie (lesklé, matné, samolepící…) 

• násuvné hřbety 

Stroje 

• kroužkové vazače (do plastových a kovových hřbetů, univerzální vazače) 

• laminátory  

• řezačky (pákové, stohové ruční a elektrické, kolečkové) 

• skartovače (osobní, kancelářské, týmové, velkokapacitní, centrální) 

• skládačky 

• sešívací stroje (ruční, elektrické) 

• rýhovačky, perforovačky 

• knižní vazby (lepidla, desky pro Fastbind) 

• vrtačky papíru 22) 

 

4.2 Historie firmy Pala, s.r.o. 28) 

Společnost byla založena roku 1991 jako dodavatel kancelářské techniky francouzského 

výrobce. V roce 1995 byla dokončena stavba domu v Brně na ulici Horové, která dosud 

slouží k poskytování služeb a maloobchodnímu prodeji. V roce 1998 koupil 

francouzskou společnost, kterou Pala zastupovala, americký výrobce počítačového 

příslušenství firma FELLOWES. V té době se rozšířilo spektrum nabízených 

obchodních značek do podoby, která je velice blízká dnešní. Rok 2002 je významný 

vytvořením úspěšné divize papírenského zboží BRZOBOHATÝ. Roky 2003 a 2004 

byly významné z hlediska spolupráce se společnostmi PHILIPS Dictation Systems a 

PEACH. V roce 2005 vstoupila firma Pala s.r.o. kapitálově do společnosti REPRO 

INTERNATIONAL spol. s r.o., jejímž prostřednictvím se věnuje oblasti 

profesionálního dokončování tiskovin. 
                                                 
22) http://www.pala.cz  
28) http://pala.cz/info/o-spolenosti-pala 
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4.3 SWOT analýza firmy Pala, s.r.o. 

Silné stránky 

Mezi silné stránky firmy patří především profesionální přístup ke klientovi, vysoce 

zaškoleni zaměstnanci, díky nimž nedochází k chybám v rozvozu zakázek (chybovost je 

jen 1-2%). Výborně propracovaný informační systém, katalog a internetový obchod na 

úrovni top firem v oboru. Kvalitní logistika a vyladěnost objednávek (doba dodání po 

Brně je do 24 hodin, při objednávce do 15:00 dodání do 48 hodin), vykrytí dodávek 

90%. Fungující marketing (péče o zákazníka), v němž mají konkurující firmy 

nedostatky. Silná konkurence je v jedné firmě v oboru a další dvě firmy se blíží 

k dokonalosti. 

 

Slabé stránky 

Slabých stránek není příliš mnoho. Hlavním nedostatkem firmy je, že nemá 

celorepublikové pokrytí ani Prahu. Postrádá dostačující prostory pro školení svých 

zaměstnanců. V současné době se  setkává také s nedostačujícími skladovými 

prostorami. 

 

Ohrožení firmy 

Hrozbou pro firmu Pala, s.r.o. mohou být noví konkurenti na trhu, stávající konkurenti 

v oblasti podnikání, kteří nabídnou klientům výhodnější ceny, lepší služby a budou 

efektivnější marketingovou strategii. 

 

Příležitosti firmy 

Vyhlídky firmy jsou v dlouhodobém příjmu zakázek a tudíž další práce do budoucna. 

Důležité je zvolit vhodnou reklamu, která by zaujala velké spektrum zákazníků, neboť 

potenciálním klientem je každá firma či živnostník. Velkou příležitostí a také hlavním 

cílem firmy je získat celorepublikové pokrytí. V nejbližším roce chce firma rozšířit 

svoji působnost do Prahy a postupně pokrýt ostatní hlavní města v jednotlivých krajích. 

Dalším cílem a také příležitostí je vybudování nového speciálního školícího centra pro 

zaměstnance a možná spolupráce s ostatními firmami s jeho využitím. 
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4.4 Firemní strategie 

Každá divize má cíle stanoveny samostatně a tím se i liší strategie obou divizí. 

 

Divize Brzobohatý: 

• Z hlediska klientely se zaměřit na firmy střední a větší, které mají desítky a 

stovky zaměstnanců. 

• Každý rok zvýšit obrat divize minimálně o 15%. 

• Do dvou let získat nejsilnější pozici v oblasti podnikání v Brně. Síla by neměla 

být ve výši obratu, ale v celkové prosperitě firmy. Poskytovat co nejkvalitnější 

služby svým zákazníkům. 

• V období pěti let zajistit fungující osu Brno – Praha. Tuto osu zajistí firma 

hlavně tím, že v Praze vybuduje novou pobočku své firmy a nabídne tak své 

služby dalším klientům. 

 

Divize Pala: 

• V dnešní době je divize silným hráčem mezi konkurenty a jeho cílem je stát se 

špičkou ve svém oboru. 

• Stejně jako předchozí divize chce každý rok zvýšit obrat minimálně o 15%. 

 

4.5 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců 

Stejně jako každá jiná firma se i společnosti Pala s.r.o. snaží zajistit svým 

zaměstnancům dostačující vzdělávání. Soustředí se na vzdělávání jazykové, tak i 

profesní. 

 

Firma si velice dobře uvědomuje, že v dnešní době je důležitá jazyková vybavenost 

zaměstnanců. Proto zařídila pro zaměstnance i vedení firmy jazykové kurzy anglického 

jazyka a to jedenkrát týdně přímo na firmě. Takže nedochází k časovým ztrátám z 

cestování. Kurzy jsou pro všechny úrovně znalostí. 
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Dvakrát do měsíce probíhá tzv. vnitropodnikový praktický nácvik, který zajišťuje 

ředitel divize Brzobohatý. Tento typ školení je zaměřený především na zaměstnance, 

kteří přicházejí do styku se zákazníky po telefonu. A to ve formě řešení stížností a 

nečekaných problémů.  

 

Každého půl roku je na firmu pozván školitel ze specializované agentury, který 

zaškoluje obchodní asistentky, ale i další zaměstnance firmy. Jedná se většinou o 

školení zaměřená na obchodní, prodejní dovednosti, orientaci na změny v zákonech a 

komunikaci se zákazníkem apod. 

 

Nejoblíbenějším školením je ucelování týmů a týmových prací. Jedenkrát ročně zaplatí 

firma Pala s.r.o. pro zaměstnance obou divizí i pro zaměstnance Repro International 

spol. s r.o. tzv. teambuilding. Jde o outdoorový trénink pro týmovou spolupráci. 

 

Při příchodu nového zaměstnance do firmy vyvstává problém, který se týká používání 

počítačového programu firmy. Pro zaškolení nových pracovníků využívá firma k jejich 

zaškolování instruktážní metody. Zaškolování probíhá tak, že zkušený zaměstnanec 

firmy předvede novému pracovníkovi práci s programem, který se využívá na všech 

pracovních pozicích. Pokud má nově příchozí pracovník problémy, je mu z počátku 

vždy k dispozici zkušený kolega. 

 

Na úroveň vzdělávání a spokojenost s jejich průběhem a kvalitou jsem se zeptala 

zaměstnanců firmy. Všichni velice kladně hodnotili rozhodnutí vedení, o zavedení 

jazykových kurzů. Jedná se sice jen o výuku angličtiny, ale to zaměstnancům nevadí, 

protože právě o tento jazyk měli všichni zájem. Navíc jsou kurzy rozděleny podle 

pokročilosti, takže se mohou vzdělávat začátečníci i pokročilí. Se vzděláváním 

zaměřeným na odborné dovednosti jsou také spokojeni, ale některé kurzy se jim zdají 

být ne příliš dobře připraveny a uzpůsobeny. Největší úspěch a oblíbenost mají 

outdoorové kurzy. Přiznali, že se při jejich průběhu všichni lépe poznají, což má pak 

vliv i na jejich komunikaci v zaměstnání. 
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4.6 Záměr firmy Pala, s.r.o. 

Firma Pala s.r.o. chce podporovat své zaměstnance v dalším vzdělávání a proto se 

rozhodla vybudovat vlastní vzdělávací centrum. 

 

Vize firmy v realizaci tohoto projektu souvisí s plánovaným vybudováním poboček 

v dalších krajích. Je proto vhodné, aby firma připravila takový projekt, ve kterém by 

realizovala prostory pro konání různých druhů školení, popř. i prostory pro další využití. 

Pozemek, na kterém by byl záměr realizován má firma ve svém vlastnictví a to přímo 

v areálu svého sídla. Nemusí tedy vynakládat žádné prostředky na jeho zajištění. 

 

Finance na realizaci tohoto záměru by firma ráda získala ze strukturálních 

fondů Evropské unie, která je do naší republiky jejich prostřednictvím investuje. 

V případě neúspěchu je firma připravena svůj záměr financovat z vlastních i jiných 

finančních zdrojů. 

 

4.7 Důvody pro realizaci záměru 

Podstatný vliv na vybudování školícího střediska má skutečnost, že by se firma ráda 

v nejbližších pěti až sedmi letech rozšířila a založila nové pobočky v dalších krajích ČR. 

Hlavním plánem pro nadcházející roky je vybudování pobočky v Praze, aby tak zvýšila 

oblast svého působení. Pokud firma vybuduje další pobočky, bude to pro ni znamenat 

nábor nových zaměstnanců. Při růstu zaměstnanců by se dříve či později setkala 

s problémem, kde své zaměstnance vzdělávat. Proto se firma rozhodla tomuto problému 

předejít a zajistit si výstavbou nové budovy školícího střediska dostačující prostory pro 

vzdělávání. 

 

Firma uvažuje o založení vlastního školícího střediska také z důvodů špatných 

zkušeností, získaných již dřívějším absolvováním kurzů specializovaných firem.  

 



 46 

Při zjišťování informací o firmě jsem byla informována o hrubé chybě, které se 

dopustila jedna obchodní referentka a to krátce po absolvování finančně velmi 

náročného kurzu přímo na toto téma. Jednalo se o situaci, kdy se nahromadilo poměrně 

velké množství objednávek od klientů a zbývalo jen málo času na vyřízení všech. 

Referentka pokračovala v práci tím způsobem, že brala jednu objednávku za druhou tak, 

jak jí přišly pod ruku. Její správný postup měl být takový, že si měla zakázky rozdělit 

podle důležitosti a nutnosti vyřízení, zjistit, zda má žádané produkty na skladě, pokud 

by neměla, měla zatelefonovat klientovi a s ním vyjednat případnou náhradu a klienty, 

které se rozhodla odložit na další den obvolat a vyrozumět je o nastalé situaci. Protože 

se nepoučila ze školení a použila nesprávný postup, došlo díky jejímu jednání 

k nedodržení dodacích podmínek a dodání jen části objednávky u jednoho 

z nejdůležitějších klientů. Pracovnici byla předepsána náhrada škody a klientovi bylo 

vše potřebné dodáno ihned po reklamaci. Ale obnovit si u klienta ztracenou důvěru je 

nevyčíslitelná ztráta.  

 

Toto byl další důvod, pro který se majitelé firmy rozhodli investovat finanční 

prostředky, čas a energii potřebné k založení správně fungujícího školícího střediska. 

Pevně věří, že se jim tyto náklady několikanásobně vrátí zpět formou spolehlivých a 

kvalifikovaných zaměstnanců. 
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5 Vlastní návrhy 

5.1 Návrh způsobu financování 

Pro realizaci vytyčeného cíle potřebuje firma peněžní prostředky,  které by použila 

k financování projektu. V současné době firma nemá vypracovaný ani návrh projektu na 

vybudování centra, takže neví ani předběžný finanční rozpočet pro jeho realizaci.  

 

Firma zřejmě nebude schopna pokrýt veškeré náklady realizace z vlastních zdrojů. 

Proto bych jako další zdroj pro zajištění potřebných peněžních prostředků na 

financování záměru použila cizí zdroje. Často využívány zdroji financí bývají úvěry od 

bank. Firma se může obrátit s žádostí o úvěr v bance, ve které má již zřízen svůj 

bankovní účet. Jedná se o Československou obchodní banku (ČSOB). Podnik je již u 

této banky řadu let a stal se váženým zákazníkem, kterému jsou poskytovány 

zvýhodněné programy. Proto se domnívám, že by neměl nastat žádný velký problém při 

žádosti o získání hypotečního úvěru.  

 

Firma rovněž může zažádat o dotaci, která je financována z fondů Evropské unie. Pokud 

by firma využila možnosti čerpat podporu v podobě dotace z fondů EU, musí mít 

zajištěny vlastní zdroje pro financování projektu, protože dotace bude vyplacena zpětně, 

po ukončení realizace projektu. Ve kterém programu je pro firmu nejvhodnější žádat 

bude uvedeno později. 

 
Nabídka úvěru banky ČSOB 23) 

ČSOB nabízí Hypoteční úvěr pro právnické osoby a FO – podnikatele. Úvěr je 

určen na financování nemovitostí tj. jejich nákup, rekonstrukce či výstavba. Čerpán 

může být v českých korunách, ale i ve vybrané měně a jeho čerpání probíhá na základě 

dokumentů jako jsou faktury a smlouvy. Hypoteční úvěr musí být vždy zajištěn 

nemovitostí včetně vinkulace pojištění ve prospěch ČSOB. 

 

                                                 
23) http://www.csob.cz/bankcz/cz/Firmy/Podnikatele/Uvery/CSOB-Hypotecni-uver-pro-pravnicke-osoby-
a-fyzicke-osoby-%28podnikatele%29.htm#top 
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Výhody úvěru spočívají v možnosti překlenutí nesouladu mezi potřebou investovat a 

možností tvorby vlastních prostředků  pro investice. Splatnost úvěru může být až 30 let. 

Způsob čerpání je buď jednorázově nebo postupně na účet v ČSOB nebo na účet 

dodavatele, který může být veden v kterékoliv jiné bance. Výše úvěru souvisí se 

zástavní hodnotou nemovitosti a může činit až 100% této hodnoty.  Jistina se splácí 

pravidelně každý měsíc nebo čtvrtletí, nepravidelně s ohledem na vlivy (sezónní) nebo 

anuitně. Úroky se splácejí, jako jistina, pravidelně měsíčně nebo čtvrtletně a úroková 

sazba je pohyblivá složená ze sazby mezibankovního trhu PRIBOR nebo EUROBOR a 

marže odvozené od firemního rizika nebo je pevná fixovaná na určité období nebo celou 

dobu čerpání úvěru. Poplatky stanovuje banka individuálně. 

Podmínky poskytnutí, jak je uvádí banka: 

• základní údaje o společnosti 

• informace o předmětu financování 

• úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění 

k podnikání, resp. doklad, který prokazuje právní subjektivitu 

• roční účetní závěrku za období předcházejících 3 let (pokud je o podmínkou, 

pak ověřené auditorem), výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li 

zpracovávány) 

• daňová přiznání za poslední 3 roky i s přílohami v podobě předané FÚ 

• ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího 

roku v rozsahu účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) 

• podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti s uvedením 

charakteristiky nosných činností a dalších významných údajů o minulém 

vývoji, stavu a perspektivách nosných aktivit 

• finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti 

• potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ, ČSSZ a příslušné ZP 

• prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům 

• materiály týkající se navrhovaného zajištění 

• případné bankovní reference na společnost a její vlastníky 

• doplňující údaje podle požadavku klientského úvěrového pracovníka (např. 

komentář příčin výkyvů v účetních výkazech, plán investic, časový rozbor 
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pohledávek, aktuální rozbor finančních investic, podíl exportu na tržbách 

nebo rozbor tržeb podle nosných činností) 

• doklad o zajištění odbytu (podle charakteru produkce) 

• další doklady podle toho, zda chcete úvěrem financovat koupi nemovitosti 

nebo její rekonstrukci 

 

Banka nabízí také speciální produkty a jedním z nich je Program na spolufinancování 

projektů podporovaných z fondů EU. Součástí tohoto produktu je speciální schéma 

financování těchto projektů. Zahrnuje jak úvěry tak i přísliby úvěrů požadované 

státními orgány už při předkládání žádosti o dotaci. Banka současně nabízí pomoc 

s vyřízením žádosti o dotaci. 24) 

 

Právě kvůli skutečnosti, že dotace bývá vyplacena až po realizaci projektu připravila 

banka následující úvěrové produkty: Příslib úvěru a úvěr na předfinancování dotace a na 

spolufinancování projektu. 

 

Příslib úvěru 24) 

Aby měl projekt větší šanci na schválení musí být součástí žádosti doklady, které 

prokazují zajištění financování daného projektu. Banka proto svým klientům poskytne 

úvěrový příslib financování projektu. 

 

Úvěr na předfinancování dotace a na spolufinancování projektu 24) 

Může jít o účelový krátkodobý, střednědobí nebo dlouhodobý typ úvěru, jehož účelem 

je úhrada uznatelných nákladů projektu, které budou následně spláceny z dotací, a/nebo 

úhrada uznatelných nákladů projektu, které nejsou pokryty dotací a vlastními zdroji 

klienta. Čerpání úvěru je opět na základě předložených dokladů a v souladu s parametry 

projektu. Splácení probíhá ze zdrojů z dotací formou mimořádné splátky, a/nebo 

z příjmů dlužníka podle splátkového kalendáře. Zajištění standardní zajišťovací 

instrumenty v závislosti na druhu projektu, typu a charakteru úvěrového obchodu. 

                                                 
24) http://www.csob.cz/bankcz/cz/Firmy/Podnikatele/Uvery/Program-spolufinancovani-projektu-EU.htm 
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Úvěrová sazba je v období čerpání pohyblivá vázaná na PRIBOR a po splacení poslední 

splátky z dotace se může také stanovit jako fixní. 

 

Podmínky poskytnutí, jak je uvádí banka: 

Koneční příjemci podpory musí být PO (rezidenti), státní a příspěvkové organizace, 

nevládní neziskové organizace, popřípadě i velké podniky, dále FO podnikatelé 

(rezidenti) a municipality. 

 

Rozsah dokumentů pro žádost o příslib (úvěr) je standardní jako při poskytování úvěru. 

Navíc se musí předložit studie proveditelnosti, před poskytnutím úvěru smlouva o 

financování uzavřená mezi žadatelem o dotaci a příslušným státním orgánem, resp. 

rozhodnutí o poskytnutí dotace, předložení dokladů o realizaci výběrových řízení na 

dodavatele projektu, je-li výběrové řízení povinné a splnění dalších podmínek, za 

kterých byl příslib úvěru vydán. 

 

Banka vytvořila ČSOB EU Centrum, které poskytuje dotační audit a zpracování žádosti 

o dotaci. Dotační audit je určen obcím, městům, krajům, MSP a velkým společnostem a 

nabízí bezplatné předběžné posouzení projektu z hlediska využití dotace. Stačí vyplnit 

dotazník, který má banka zveřejněný na svých webových stránkách. (viz příloha) 

 

V současnosti bohužel firma nemůže uvolnit žádné vlastní finanční prostředky, protože 

splácí úvěr u banky. Realizace celého záměru by byla možná asi za 3 – 4 roky, kdy 

dojde ke splacení celé částky úvěru. Zároveň ví, že za tuto dobu dube schopna 

poskytnout asi 5 mil. Kč. 

 

5.2 Návrh na financování záměru z fondů EU 

Firma ví o možnosti získání dotace z fondů EU a ráda by věděla podrobnější informace 

o tom, ve kterém operačním programu a ve které oblasti podpory by mohla o dotaci 

žádat. Jelikož prioritou firmy je školící středisko, chtěla by firma zkusit získat dotaci na 

její vybudování. Prozkoumala jsem proto možnosti, které nabízejí strukturální fondy 

financované  EU a zjistila jsem následující. 
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Ze všech nově připravovaných programů je nejvhodnějším operačním programem pro 

financování vybudování školícího centra Operační program Podnikání a inovace. Ten 

nám podrobněji popíše následující tabulka, která nás seznámí se složením a zaměřením 

programu a s jednotlivými oblastmi podpory. 

 

Ostatní OP jsem vyloučila, protože nepodporovaly záměr firmy Pala, s.r.o. OP Lidské 

zdroje a zaměstnanost proto, že je zaměřen na podporu již vzniklých školících, 

vzdělávacích či poradenských center a na rozšíření a zkvalitnění jejich služeb.  Stejně 

tak jsem vyloučila i OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož cílem je zkvalitnit 

a modernizovat systém počátečního, terciálního a dalšího vzdělávání. Ostatní OP jsem 

vyloučila okamžitě, protože už jejich název nevypovídá o tom, že by se v nich dala 

získat dotace na vybudování školícího centra. 
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Tabulka 4 Cíle, prioritní osy a oblasti podpory OPPI 

 

Globální cíl OPPI Specifický cíl prioritní osy Prioritní 
osa 

Oblast podpory 

1.1            Podpora začínajícím 
podnikatelům 

Zvyšovat motivaci k zahájení 
podnikání, zintenzivnit aktivitu 
malých a středních podniků 
a vytvářet podmínky pro využití 
nových finanční nástrojů pro 
zahájení podnikání 

1. 
Vznik 
firem 1.2                   Využití nových 

finančních nástrojů 

2.1               Bankovní nástroje 
podpory MSP 

Zvýšit konkurenceschopnost 
podniků zaváděním nových 
výrobních technologií, 
zintenzivnit rozvoj informačních 
a komunikačních technologií 
a služeb pro podnikání 

2. 
Rozvoj 
firem 

2.2                  Podpora nových 
výrobních technologií, ICT 
a vybraných strategických 

služeb 
Zvýšit účinnost užití energií 
v průmyslu a využití 
obnovitelných, případně 
i druhotných zdrojů energie 
(vyjma podpory spaloven) 

3. 
Efektivní 
energie 

3.1                   Úspory energie 
a obnovitelné zdroje 

energie 

4.1            Zvyšování inovační 
výkonnosti podniků Posílit inovační aktivity podniků 

(zavádění inovací technologií, 
výrobků a služeb) 

4. 
Inovace 4.2   Kapacity pro průmyslový 

výzkum a vývoj 

5.1          Platformy spolupráce 

5.2     Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů 

Povzbudit spolupráci sektoru 
průmyslu se subjekty z oblasti 
výzkumu a vývoje, zkvalitnit 
infrastrukturu pro průmyslový 
výzkum, technologický vývoj 
a inovace, zefektivnit využití 
lidského potenciálu v průmyslu 
a zkvalitnit podnikatelskou 
infrastrukturu 

5. 
Prostředí 

pro 
podnikání 
a inovace 

5.3                     Infrastruktura  
pro podnikání 

6.1                               Podpora 
poradenských služeb Zintenzivnit rozvoj poradenských 

a informačních služeb pro 
podnikání 

6. 
Služby pro 

rozvoj 
podnikání 6.2                               Podpora 

marketingových služeb 

7.1                        TP při řízení 
a implementaci OPPI 

 
 
 
„ Zvýšit do konce 
programovacího 
období 
konkurenceschopnost 
české ekonomiky 
a přiblížit inovační 
výkonnost sektoru 
průmyslu a služeb 
úrovni předních 
průmyslových zemí 
Evropy“  

Vytvořit institucionální, technické 
a administrativní podmínky pro 
realizaci operačního programu 

7. 
Technická 

pomoc 7.2                           Ostatní TP 

 
Zdroj: Zpracováno dle literatury 18, s.40 
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S ohledem na prozkoumání uvedené tabulky jsem svoji pozornost zaměřila na prioritní 

osu 5 Prostředí pro podnikání, konkrétně na oblast podpory 5.2 Infrastruktura pro 

rozvoj lidských zdrojů. 

 

Popis 5. prioritní osy 18) 

Pátá prioritní osa zahrnuje tři oblasti podpory. Zaměřuje se na vytváření vhodného 

prostředí pro vznikající podnikatele, na podporu vzniku, rozvoje a zakládání subjektů 

infrastruktury pro výzkum, vývoj a inovace, a rovněž se zaměřuje na tvorbu kvalitní 

infrastruktury pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelské sféře. (18, s.63-

64) 

 
Schéma 1 Popis prioritní osy 5 
 
 

PRIORITNÍ OSA 5: PROSTŘEDÍ PRO PODNIKÁNÍ A INOVACE 
Specifický cíl prioritní osy: 

Povzbudit spolupráci sektoru průmyslu se subjekty z oblasti výzkumu a vývoje, 
zkvalitnit infrastrukturu pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace, 

zefektivnit využití lidského potenciálu v průmyslu a zkvalitnit podnikatelskou 
infrastrukturu. 

 
 
 
 
           
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Zdroj:  Zpracováno dle literatury 18, s. 64 

 

                                                 
18) Operační program Podnikání a inovace. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/uploads/documents/Programy_2007_2013/OP_Podnikani_a_Inovace/OP_PI_EK_brezen_2007.
pdf 

Oblast podpory 5.1 
Platformy spolupráce 

Operační cíl: 
Vytvářet infrastrukturu pro 
rozvoj spolupráce podniků, 

vědeckovýzkumných a 
vzdělávacích institucí, 

zkvalitnit a rozšířit 
infrastrukturu pro inovační 

podnikání. 

Oblast podpory 5.2 
Infrastruktura pro rozvoj  

lidských zdrojů 
Operační cíl: 

Rozvíjet kvalitní 
infrastrukturu pro vzdělávání 

a rozvoj lidských zdrojů v 
průmyslu. 

Oblast podpory 5.3 
Infrastruktura 
pro podnikání 
Operační cíl: 

Zkvalitnit a rozšířit 
infrastrukturu pro podnikání 

v oblasti rozvoje 
podnikatelských nemovitostí 

a regenerace brownfields. 
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Oblast podpory 5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 18) 

„Podpora v rámci této oblasti je zaměřena na zlepšení podmínek pro vzdělávání a 

rozvoj klíčových dovedností v oblasti dalšího profesního růstu lidských zdrojů 

podnikatelských subjektů.“  (18, s.66) 

 

Zdůvodnění: Podpora rozvoje lidských zdrojů a prohlubování a rozšiřování jejich 

odborných znalostí představují základ pro dosažení a udržení konkurenceschopnosti 

v oboru podnikání a služeb. Omezujícím faktorem pro podporu vzdělávání je nedostatek 

finančních zdrojů, především u MSP. Vytvoření dostačující infrastruktury umožňuje 

překonat nedostatky kvalitního procesu dalšího vzdělávání zaměstnanců i 

zaměstnavatelů. (18, s.67) 

 

Cílem podpory je poskytnout investice pro RLZ v podnicích a institucích poskytujících 

služby v oblasti profesního vzdělávání. Podpora bude do oblasti pořízení nebo 

rekonstrukce školících zařízení a jejich vybavení školícími pomůckami a programy. 

Podpora bude poskytnuta formou dotace. (18, s.67) 

 

Příjemci podpory budou podnikatelské subjekty, především MSP, výjimečně i velké 

podniky, sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení, územní samosprávné celky a 

jimi zřizované a zakládané organizace, veřejné výzkumné a soukromé vzdělávací 

instituce, neziskové organizace. (18, s.67) 

 

V rámci OPPI je realizováno poměrně velké množství programů podpory. Mezi ně patří 

programy Start, Využití nových finančních nástrojů, Progres, Záruka, Rozvoj, ICT 

v podnicích, ICT a strategické služby, Ekoenergie, Inovace, Potenciál, Spolupráce, 

Prosperita, Školicí střediska, Nemovitosti, Poradenství, Marketing.  

 

Z výše zmíněných programů se budu nadále věnovala programu Školicí střediska, 

který nejvíce odpovídá požadavkům firmy. Ten se realizuje prostřednictvím právě 

zmíněné Prioritní osy 5 „Prostředí pro podnikání a inovace“  

                                                 
18) Operační program Podnikání a inovace. Dostupné z: http://www.strukturalni-
fondy.cz/uploads/documents/Programy_2007_2013/OP_Podnikani_a_Inovace/OP_PI_EK_brezen_2007.
pdf 
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Popis programu Školící střediska 19) 

Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost podniků a podnikatelských subjektů ve 

vymezených sektorech i zaměstnatelnosti jednotlivců prostřednictvím zázemí pro 

realizaci a řízení vzdělávání a dalších aktivit, které souvisí s celkovým rozvojem 

lidských zdrojů. Rozvoj infrastruktury pro RLZ bude zajištěn udržováním, 

prohlubováním a dalším zvyšováním odborných znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů 

a rozvíjení jejich technických, jazykových a dalších dovedností. Zmíněná infrastruktura 

pro vzdělávání a RLZ zahrnuje všechny movité a nemovité prostředky, které slouží ke 

vzdělávání.   

 

Řídícím orgánem a správcem je MPO ČR a zprostředkujícím subjektem je Agentura pro 

podporu podnikání a investic, Agentura CzechInvest, příspěvková organizace MPO ČR. 

Na webových stránkách těchto institucí žadatel najde všechny potřebné informace. 

 

Mezi podporované aktivity patří: 

• výstavba nebo pořízení školicích středisek, 

• rekonstrukce stávajícího školicího střediska, 

• modernizace prostor pro vzdělávání, 

• vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek a vzdělávacích 

programů, které svou povahou slouží ke vzdělávání a rozvoji lidských zdrojů.  

Naopak podporovány nejsou ty činnosti, které se vztahují přímo k realizaci 

vzdělávacích aktivit. 

 

Příjemcem dotace mohou být podnikatelské subjekty bez vlivu na velikost, sdružení 

podnikatelů či podnikatelská seskupení, územní samosprávné selky, nestátní neziskové 

organizace, vzdělávací instituce. 

 

Podpora je poskytována formou dotace, která je určená k úhradě způsobilých výdajů, 

které vznikly v souvislosti s plněním předmětu činnosti. Výše dotace bude min. 200 tis. 

Kč a max. 150 mil. Kč na jeden projekt. 

 

                                                 
19) Program Školící střediska. Dostupné z: http://www.czechinvest.org/data/files/skolici-strediska-28.pdf 
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Aby byl projekt přijat a byla mu poskytnuta dotace, musí splnit několik podmínek. 

V prvé řadě musí být projekt realizován na území ČR mimo území Prahy. Dále musí 

žadatel prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitosti nebo k pozemku, kde bude 

projekt realizován. Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti, které budou 

konkretizovány ve výzvě k předložení žádostí. A v neposlední řadě nesmí projekt 

porušovat politiku EU a její základní principy, kterými jsou rovné příležitosti mezi muži 

a ženami a udržitelný rozvoj. 

 

Specifickými kritérii přijatelnosti jsou: 

• Příjemce dotace musí zajistit, že více než polovina kapacity střediska bude 

využívána pro vzdělávání zaměstnanců z podporovaných oborů činností 

• Příjemce dotace je povinen zajistit účelnost projektu a jeho zachování po 

dobu nejméně 5 let, u malých a středních podniků nejméně 3 roky od data 

ukončení jeho realizace 

• Doba realizace daného projektu je max. 3 roky. 

• Přijatelným projektem není ten projekt, který nesplní první zmíněnou 

podmínku. 

Firma Pala, s.r.o. předpokládá, že stanovená kritéria přijatelnosti bude schopna splnit a 

dodržet, což je základní krok k úspěchu. 

 

Způsobilé výdaje musí souviset s realizací projektu a musí být vynaloženy v souladu 

s cíli programu. Vynaloženy musí být nejdříve v den přijatelnosti projektu, což je 

datum, kdy žadateli bylo potvrzeno, že splňuje podmínky přijatelnosti v daném 

programu. Musí být prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory před proplacením ze 

strukturálních fondů. Musí být doloženy průkaznými doklady a majetek nelze pořídit 

aktivací. 

Mezi způsobilé výdaje patří: 

• Dlouhodobě hmotný majetek (nákup, rekonstrukce, výstavba, inženýrské sítě, 

komunikace ke stavbě, hardware a sítě, školící pomůcky, atd.). 

• Dlouhodobý nehmotný majetek (software, programy, projektová 

dokumentace). 

• Náklady na publicitu projektu. 



 57 

Bližší vymezení způsobilých projektů bude uvedeno ve výzvě. 

 

Naopak způsobilými výdaji nejsou výdaje hrazené před datem přijatelnosti projektu, 

DPH, pokud je příjemce plátcem, splátky půjček a úvěrů, sankce a penále, nájemné a 

operativní leasing a výdaje na pojištění, úroky, bankovní poplatky, celní a správní 

poplatky. 

 

Specifické přílohy k žádosti 

• Podnikatelský záměr s popisem projektu, organizačním, odborným a 

finančním zabezpečením projektu a časovým harmonogramem. 

• Výpis z katastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) a snímek z katastrální mapy 

ve vztahu k nemovitosti, ve které má být projekt realizován. V případě 

nájemní smlouvy k nemovitosti a pozemku musí být smlouva sjednána 

minimálně na dobu trvání projektu. 

• Vyjádření stavebního úřadu – stavební povolení nebo ohlášení stavby, 

smlouva o dílo, rozpočet stavby, pokud je součástí projektu. 

• Souhrnná technická zpráva včetně výkresové části. 

• Další povinné přílohy vymezené ve výzvě. 20) 

Ostatní podrobnosti týkající se programu budou uvedeny ve výzvě. 

 

Pokud firma dodrží všechny podmínky, které budou upřesněny ve výzvě k podávání 

žádostí, domnívám se, že má reálnou šanci dotaci získat. Je ovšem zapotřebí se pořádně 

připravit, aby šance byly co nejvyšší. Základem úspěchu je kvalitně propracovaný 

projekt záměru a bezchybně vyplněná a podaná žádost. Určitě bych firmě doporučila 

obrátit se na specializované firmy, které se touto problematikou zabývají, neboť budou 

mít jistě nemalé zkušenosti s podáváním žádostí z předcházejících let.  

 

Výzvy pro OPPI dosud nebyly vyhlášeny, ale myslím, že na přípravu kvalitního 

projektu není nikdo dost času, proto je vhodné začít plánovat projekt už nyní. Nemám 

při tom na mysli projekt, který se podává s žádostí o dotaci, ale projekt na realizaci 

výstavby.  

                                                 
20) http://www.mpo.cz/dokument28967.html 



 58 

5.3 Návrhy aktivit 

Pokud bude mít firma představu o tom, jak by její nové vzdělávací centrum mělo 

vypadat, měla by mít také představu o tom, jaké vzdělávací aktivity v něm bude svým 

zaměstnancům nabízet. 

 

Předpokládám, že firma bude chtít pokračovat ve školeních a kurzech, která už svým 

zaměstnancům zajišťuje. Jedná se o: 

• Jazykové kurzy 

• Školení zaměřená na prodejní a obchodní dovednosti 

• Na komunikační  dovednosti 

• Školení zaměřená na změny v zákonech 

 

Vynechány nemohou být zákonné kurzy mezi něž patří hlavně školení o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci (BOZP) a povinné kontroly způsobilosti řidičů. 

Firma by dané kurzy chtěla rozšířit o kurzy se zaměřením na: 

• Obchodní a prodejní vyjednávání 

• Prezentační dovednosti 

• Zásobování a skladování 

• Vývojové změny podnikového programu, který firma používá 

 

Uvedené aktivity a oblasti vzdělávání bych rozšířila o další. Zaměřila bych se na 

všechny pracovníky a vytvořila kurzy, které se zabývají rozvojem osobnosti, jejich 

chováním při vystupování nebo jednání, jejich kreativitu atd. 

 

Při obchodování nebo komunikaci se zákazníkem je výhodou a uměním používat 

asertivní jednání. Jeho užívání pomáhá při budování dlouholetých obchodních vztahů.   

Zvládnutí asertivních dovedností vede k tomu, že rozpory, které musí být vyřešeny jsou 

konfrontovány tak, že dochází k výměně nezbytných informací i když je to nepříjemné 

nebo nesnadné. Cílem těchto kurzů je seznámit účastníky s významem asertivního 

chování, jeho pochopení a naučit účastníky prakticky použít vybrané techniky. 
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Kladem pro společnost může být i kurz, který rozvíjí kreativitu a dovednosti pro její 

uplatnění, neboť právě efektivní uplatnění kreativity bude mít velký vliv na úspěch 

jednotlivce i celé společnosti.  

 

K rozvoji osobnosti určitě patří i podpora rozvoje image každého zaměstnance. Budou-

li zaměstnanci působit na první dojem příjemně a vstřícně, budou mít u potenciálních 

klientů větší šanci na splnění svého cíle. Společnost by měla podpořit své zaměstnance, 

aby rozvíjeli svoji image, neboť to jak je vnímá okolí a jak působí na zákazníky 

představuje zároveň to, jak může být vnímána společnost jako celek.  

 

Moc se mi líbí, že firma doposud využívala jako další vzdělávací prostředek pro rozvoj 

svých zaměstnanců outdoorových tréninků. Představují velice vhodný prostředek pro 

ucelení kolektivu firmy a zajištění jeho dobré týmové spolupráce mezi pracovníky. Při 

této metodě vzdělávání dochází k ucelení vztahů a zvládání všemožně náročných 

situací. Proto bych společnosti doporučovala a to i na základě kladné ozvěny od 

zaměstnanců, aby i nadále organizovala a využívala tyto typy kurzů. 

 

5.4 Očekávané přínosy 

Hlavními přínosy společnosti budou vzdělanější a kvalifikovanější zaměstnanci, kteří 

budou umět reagovat na nastalé problémové situace a na změny, umět správně 

komunikovat se zákazníky, schopni předcházet nepříjemnostem a nebudou se zbytečně 

dopouštět chyb. Výhodou vlastního vzdělávacího střediska je také větší možnost 

dohledu na průběh a kvalitu kurzů.  

 

Pokud by se firma rozhodla pronajímat prostory vybudovaného vzdělávacího střediska 

firmám ve svém okolí, pro vzdělávání jejich zaměstnanců, může očekávat jisté finanční 

přínosy. Stanovila bych však podmínku pronájmu pouze firmám, které nepůsobí ve 

stejném předmětu podnikání a nejsou tedy konkurenty společnosti. Přednostně by měl 

být pronájem umožněn firmám, které podnikají v podporovaných oblastech podnikání a 

rozvoje.  
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6 Závěr 

Většina podniků, které se rozhodly podnikat, tak z počátku učinily za cílem dosažení 

zisku. Aby podnik dosahoval dostatečně velkých zisků, musí se snažit minimalizovat 

náklady a zvyšovat efektivitu práce. Každá firma, která chce úspěšně konkurovat 

ostatním firmám v oboru, musí nejen inovovat výrobní technologie, ale především 

rozvíjet schopnosti svých zaměstnanců. I obchodní firma Pala s.r.o. musí myslet na 

rozvoj dovedností svých zaměstnanců, čehož lze dosáhnout zajištěním odborných a 

specializovaných kurzů.  

 

Cílem práce je představit firmě Pala, s.r.o. strukturální fondy EU a její programy, 

v nichž je možné žádat o poskytnutí dotace na podporu rozvoje lidských zdrojů. Dále 

vybrat nejvhodnější program podpory, který bude nejvíce vyhovovat záměru firmy a 

navrhnout plán celkového financování záměru. Záměrem je vybudování vlastního 

školícího střediska. 

 

Poznatky získané z dostupných literárních zdrojů a z přístupných internetových zdrojů 

jsem použila, abych co nejlépe shrnula možnosti, jak na pracovníky působit, vzdělávat 

je a rozvíjet a kde je možné získat finanční prostředky pro realizaci podnikatelských 

záměrů. 

 

V bakalářské práci jsem také analyzovala současný stav společnosti Pala, s.r.o. a 

způsob, jakým zajišťuje vzdělávání svých pracovníků. Dotazovala jsem se i 

zaměstnanců, jak jsou s těmito službami spokojeni. Dospěla jsem k závěru, že 

společnost nabízí svým zaměstnancům kvalitní školení, ale bylo by vhodné je o další 

kurzy rozšířit. 

 

Dále jsem se věnovala způsobům financování podnikatelských záměrů. Hlavní 

pozornost jsem zaměřila na dotace z EU, které je u nás možné získat prostřednictvím 

strukturálních fondů  a jejich operačním programům. Ostatním způsobům financování 

jsem se věnovala proto, že dotace bývá vyplacena až zpětně a každý žadatel si musí 

počáteční finance zajistit. 
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Dospěla jsem k závěru, že ze zmíněných operačních programů je pro záměr firmy    

Pala s.r.o. nejvhodnější OPPI, který obsahuje program Školící střediska, který zcela 

vyhovuje plánovanému projektu firmy. Financuje výstavbu, rekonstrukci a vybavení 

školících center. Zbývající operační programy jsou zaměřený na jinou oblast podpory.  

 

Firmě Pala, s.r.o. bych současně doporučila, pokud se skutečně rozhodne zkusit podat 

žádost o dotaci v  tomto programu, aby se svému cíli věnovala dlouhodobě. Výzva, 

kterou je zahájen proces podávání žádostí dosud nebyla vyhlášena, ale aby společnost 

uspěla, musí mít perfektně připravený podnikatelský projekt. S jeho přípravou může 

začít už nyní. Také bych firmě doporučila, pokud nemá mezi svými zaměstnanci, který 

by se této problematice mohl plně věnovat, aby využila poradenských firem, které 

s podáváním žádostí a přípravou projektu mají nemalé zkušenosti.  
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Příloha 1 
 
       
      
      
      
      
      
      

Privátní spole čnosti 
      
Název společnosti           
Sídlo společnosti           
Kontaktní osoba           
Pozice         
tel.        
e-mail         
Rok založení společnosti       
Hlavní obor činnosti (dle OKEČ)         
Vedlejší obor činnosti (dle OKEČ)         
Počet zaměstnanců*        
Objem celkových aktiv v mil. Kč*        
Celkový obrat v mil. Kč*        
Popis zamýšleného projektu           
        
        
        
        
           
Očekávaný přínos pro podnik           
        
        
        
        
        
           
Obec, kde bude projekt realizován         
Kolik bude projektem vytvořeno nových        
pracovních míst        
V jakém poměru budou obsazena muži        
a ženami?        
Odhadované náklady projektu?        
Kdy bude zahájena realizace projektu?        
      
* Je nutné přičíst i údaje všech dceřiných společností (do dvou úrovní) a majoritního akcionáře (do dvou úrovní),  

který vlastní více jak 25%  podílu na společnosti      
      
 
 


