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Abstrakt

Tato bakalářská práce shrnuje možnosti získávání finančních zdrojů ve formě dotací 

z fondů Evropské unie a problémy spojené s jejich získáním. Obsahuje návrh 

strategických postupů, které při dodržení povedou k získání dotace.

Abstract

This bachelor thesis gives a summary of possibilities of gaining financial resources 

in grant form from EU stocks and sumarizes their troubles. Bachelor thesis contains 

a suggestion of strategical processes, which leads to gaining dotations. 
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Úvod

Ve své bakalářské práci se budu soustředit na vybrané možnosti financování 

investičního projektu firmy XYZ, spol. s r. o. z fondů Evropské unie. Toto téma jsem 

zvolil záměrně vzhledem k aktuálnosti dané problematiky.

Právě nyní je nejvhodnější doba pro využití finanční podpory ze strukturálních fondů 

Evropské unie pro jakýkoliv podnik. Oproti období minulému období (2004 – 2006) 

se v současném (2007 – 2013) výrazně zjednodušily podmínky pro čerpání těchto 

zdrojů, o dotace se nyní žádá elektronickou formou a navíc úhrn finančních prostředků, 

které se z Evropské unie pro současné období nabízí, je oproti tomu minulému mnohem 

vyšší. 

Cílem mé práce je shrnutí faktů a poznatků týkající se dotační politiky Evropské unie, 

srovnání jednotlivých dotačních programů podpory, návrh vhodného investičního 

projektu a předložení podkladů pro jeho realizaci.

V teoretické části mé práce shrnu informace o jednotlivých fondech, ze kterých bylo 

možné čerpat v letech 2004 – 2006, hlavní cíle politiky Soudržnosti a předměty zájmů 

jednotlivých operačních programů pro dané období. V další části teoretické práce 

se budu zabývat současnými možnostmi získávání finančních prostředků z Evropské 

unie, podám informace o hlavních cílech regionální politiky, popíši současné operační  

programy, jejich  priority, zdroje financování a výši přidělených finančních prostředků.

V závěru teoretické části porovnám cíle a operační programy obou dotačních období.

V praktické části se zaměřím na dotační možnosti firmy XYZ, spol. s r. o., porovnám 

jednotlivé programy podpor, o které jeví společnost zájem a vyberu nejvhodnější

variantu, které se budu věnovat. Navrhnu vhodný investiční projekt, který bude 

odpovídat požadavkům společnosti, a na konkrétních výpočtech předložím finanční 

náročnost investice, její výnosnost, návratnost a způsob financování. Dále uvedu

podmínky, které bude muset firma dodržet, aby získala na takový projekt dotaci z fondů 

Evropské unie. Závěrem praktické části popíši postup žádosti o dotaci.
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1 Vstup do Evropské unie

Po 15ti letech vyjednávání se stala Česká republika (ČR) dne 1. května 2004 oficiálně

členem Evropské unie (EU). Pro některé české podniky znamenal vstup do EU mnoho 

změn a překážek, jiní si za vstupem do EU představili řadu výhod, které ze vstupu 

plynou.

Většina velkých podniků si uvědomovala nespočet příležitostí, které vstupem do EU ČR 

získá a byla odhodlána jich pochopitelně využít. Tomuto cíli náležitě přizpůsobila

i svou přípravu na vstup do EU.

Naopak malé a střední podniky (MSP) očekávaly od vstupu do EU spíše potíže, hrozby 

a obávaly se přílivu konkurence. Na přípravu nebyly ochotny vynaložit ani finanční 

prostředky, ani čas. Hlavním důvodem jejich počínání byla nedůvěra v něco nového, 

hrozba neúspěchu, obava ze ztráty vynaložených finančních prostředků. Bohužel, tímto 

jednáním se ochudily o příležitosti, které z EU plynou.

Přitom okamžikem vstupu do EU získala ČR přístup k nástrojům strukturální politiky 

EU. V letech 2004 – 2006 tak mohly české subjekty získat 2 630,5 milionů Euro.

Vstup do EU znamenal především výrazný kvalitativní posun – přinesl značné

prostředky našim strukturálně postiženým regionům, nastartoval rozvoj venkova, 

výstavby nových, nesmírně důležitých a potřebných infrastruktur, byl výrazným 

impulsem v oblasti investic do ochrany životního prostředí. Vedle toho podstatně posílil 

šance mladých lidí studovat v zahraničí, rozšířily se možnosti našich občanů pracovat 

v zemích EU a kromě jiného padly další překážky při našem cestování po Evropě.
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2 Fondy Evropské unie v letech 2000 – 2006

ČR měla již před vstupem do EU zkušenosti s čerpáním finančních prostředků z tzv. 

předvstupních fondů - PHARE, SAPARD a ISPA. Tyto fondy byly vstupem ČR do EU 

nahrazeny nástroji politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU.

 Fond PHARE spolufinancoval projekty vyrovnávající rozdíly v oblastech 

technické vybavenosti příhraničních municipalit, propagoval české exportéry 

a studijní pobyty učitelů v zahraničí.

 Program SAPARD byl speciálním programem pro zemědělství a rozvoj 

venkova. Po vstupu ČR do EU byl nahrazen programem Rozvoj venkova 

a multifunkční zemědělství.

 ISPA byl nástroj předvstupních strukturálních politik. Byl zaměřen 

na financování velkých projektů v oblasti životního prostředí a zlepšení úrovně 

infrastruktury v oblasti dopravy. Po vstupu ČR do EU byl nahrazen fondem 

Soudržnosti. ISPA byl určen kandidátským státům v období od roku 2000 

do okamžiku jejich vstupu do EU, jeho zařazení do předvstupních programů 

podpor poskytovaných Evropskou unií kandidátským státům bylo základním 

předpokladem pro následné úspěšné využití fondu Soudržnosti po vstupu ČR 

do EU.

Cílem Hospodářské a sociální soudržnosti byla podpora rozvoje těch regionů, jejichž 

úroveň nedosahovala v daných kriteriích určitých evropských standardů. Ochrana 

životního prostředí, zlepšení infrastruktury, snížení nezaměstnanosti, restrukturalizace 

průmyslu a rozvoj lidských zdrojů patřil mezi hlavní cíle politiky soudržnosti EU.1

Česká republika měla v prvních třech letech svého členství v EU možnost vyčerpat 

v rámci regionální a strukturální politiky EU 2,6 miliardy Euro, čili více než 81 miliard 

Kč. Tyto prostředky plynuly do ČR prostřednictvím Strukturálních fondů, Fondu 

soudržnosti a takzvaných iniciativ Společenství (iniciativy Interreg a Equal). 

                                                
1 http://www.finance.cz/evropska-unie/informace/financovani/evropska-unie-financovani-strukturalni-
fondy/
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3 Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Základním cílem politiky hospodářské a sociální soudržnosti bylo posílení hospodářské 

a sociální soudržnosti EU, především podporou aktivit v oblasti regionální, strukturální, 

sociální a zemědělské politiky a politiky na podporu zaměstnanosti.

Pro období 2000 - 2006 byly na evropské úrovni vymezeny tyto tři strategické cíle:

3.1 Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů

Cíl se zaměřoval na rozvojovou pomoc méně vyspělým regionům EU (tj. oblastem, 

které se nacházejí pod hranicí 75 % HDP průměru EU) s cílem dosažení úrovně 

ostatních regionů. Důraz byl kladen zejména na vybavení základní infrastrukturou,

či podporu investic do podnikatelských a jiných hospodářských činností. Cíle bylo 

dosahováno prostřednictvím všech čtyř strukturálních fondů - ERDF, ESF, EAGGF 

a FIFG.

3.2 Cíl 2 - Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací

Cíl se týkal oblastí, které nespadaly pod Cíl 1, a ve kterých docházelo k hospodářským 

a sociálním změnám v sektoru průmyslu a služeb. Důsledkem těchto změn byl vznik 

strukturálních problémů. Jednalo se zejména o venkovské oblasti upadající z důvodu 

nedostatku ekonomické diverzifikace, dále pak o městská sídla, která se dostala 

do potíží v důsledku ztráty ekonomických aktivit, či zaostávající oblasti závislé 

na rybolovu. Cílu 2 bylo dosahováno za podpory prostředků z ERDF, ESF a FIFG.

3.3 Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání

Záměrem cíle bylo rozvíjet aktivity týkající se lidských zdrojů. Šlo zejména o pomoc 

členským státům přizpůsobovat a modernizovat jejich systémy vzdělávání, odborné 

přípravy a zaměstnanosti. Tento cíl se vztahoval na celé území EU mimo regionů 

spadajících pod Cíl 1. Na dosažení cíle 3 se svými finančními prostředky podílel pouze 

jediný fond - ESF
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4 Strukturální fondy Evropské unie v letech 2000 – 2006

K dosažení výše uvedených cílů používala Evropská unie v letech 2000 - 2006 čtyři 

strukturální fondy, z nichž financovala projekty, které zmíněné cíle naplňují:

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

 založen v roce 1975

 fond spravující největší objem finančních prostředků

 financuje projekty spadající pod cíle 1 a 2

Evropský sociální fond (ESF)

 založen v roce 1960

 je hlavním nástrojem sociální politiky a zaměstnanosti EU

 zaměřuje se na mládež, dlouhodobě nezaměstnané a sociálně znevýhodněné 

skupiny a ženy 

 financuje všechny 3 cíle regionální politiky EU

Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství (EAGGF)

 založen v roce 1962

 zajišťuje financování především rozvoj venkovských oblastí – modernizuje 

a racionalizuje zemědělskou výrobu

Finanční nástroj pro podporu rybolovu (FIFG)

 funguje od roku 1994

 financuje rozvoje přímořských regionů a rybářského odvětví 2

                                                
2 http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/regionalni-politika-eu-2004-2006
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Speciálním fondem, který se neřadí mezi strukturální fondy, je Fond soudržnosti. Byl 

zřízen v roce 1993, v našich podmínkách navazuje přímo na předvstupní pomoc EU 

pomocí předvstupního nástroje – ISPA (The Instrument for Structural Policie Pre-

Accession). Finanční nástroj ISPA byl určen pro kandidátské státy v období od roku 

2000 do okamžiku jejich vstupu do EU, byl zaměřen na zlepšení úrovně infrastruktury 

v sektorech dopravy a životního prostředí. 

Fond soudržnosti poskytoval zároveň prostředky na velké investiční projekty 

v sektorech životního prostředí a dopravy (především dopravní sítě spojující členské 

státy EU s nově přijatými státy) v členských státech Unie, jejichž Hrubý národní důchod 

(HND) je nižší než 90 % průměru EU, což ČR splňovala. Kromě toho zajišťoval posun

podporovaných států k rozpočtové stabilitě, vyžadované EMU (hospodářská a měnová 

unie), aniž by se omezovaly rozsáhlé investice, které byly v těchto oblastech nutné.3

Iniciativy společenství

Iniciativy Společenství byly zvláštní programy zřízené Evropskou komisí k řešení 

specifických problémů dotýkajících se celého území EU, které doplňovaly jiné 

programy Evropského Společenství nebo usnadňovaly jejich realizaci. 

Jednalo se o čtyři programy, které se zaměřovaly se na řešení problémů, týkajících 

se většiny nebo dokonce všech členských států a evropských regionů. INTERREG III

podporoval rozvoji přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce, URBAN II

napomáhal uskutečňování inovačních strategií ve městech a městských čtvrtích, 

LEADER+ měl za cíl pomáhat projektům na rozvoj venkova a EQUAL byl zaměřen 

na boj proti diskriminaci na trhu práce. 

LEADER+ však nebyl v ČR v plánovacím období 2004 – 2006 otevřen jako samostatný 

finanční zdroj, ale aktivity mohly být začleněny v rámci příslušných programových 

dokumentů.4

                                                
3 http://www.strukturalni-fondy.cz/fs
4 http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000006
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Celkové množství finančních prostředků, které jsou určeny pro ČR v letech 2004 –

2006 dle vymezení jednotlivých oblastí podpor, ukazuje následující tabulka:

Tab. č. 4.1: Alokace strukturálních operací pro ČR v letech 2004 – 2006 podle oblastí 

podpor (v mil. EUR)

Označení 2004-2006 2004 2005 2006

Fond soudržnosti (*Průměr) 945,3 316,9 266,1 362,3

Strukturální fondy (Cíl 1-3) 1 584,4 381,5 528,9 674,0

Cíl 1 (13 krajů) 1 454,3 339 485,5 629,8

Cíl 2 (Praha) 71,3 23,3 23,8 24,2

Cíl 3 (Praha) 58,8 19,2 19,6 20,0

Iniciativy společenství 100,8 28,6 32,1 40,1

INTERREG 68,7 21,0 21,4 26,3

EQUAL 32,1 7,6 10,7 13,8

Strukturální operace celkem 2 630,5 727,0 827,1 1 076,3

* v případě Fondu soudržnosti byl pro každou zemi stanoven maximální a minimální 

limit v závislosti na absorpční kapacitě. 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/fondy-eu-v-cr 
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Z předchozí tabulky je zřejmé, že největší podpory z EU se dostalo právě Strukturálním 

fondům, na které bylo vyčleněno 60 % veškerých finančních prostředků, ještě lépe lze 

tuto skutečnost vidět na následujícím grafu:

Obr. č. 4.1: Alokace strukturálních operací pro ČR v letech 2004 – 2006 podle oblastí 

podpory

Alokace strukturálních operací pro ČR v letech 2004 – 
2006 podle oblastí podpory

36%60%

4%

Fond soudržnosti

Strukturální fondy

Iniciativy společenství

Zdroj: Na základě informací z Tab. č. 4.1 sestaveno autorem

Pro získání prostředků z rozpočtu Evropské unie musely být připraveny programové 

dokumenty, ve kterých byly jasně určeny priority, jež ČR společně s EU podporovaly. 

Pomoc ze Strukturálních fondů byla pak realizována pomocí tzv. operačních programů.
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5 Operační programy v letech 2004 – 2006

Základním programovým dokumentem pro čerpání finančních prostředků 

ze strukturálních fondů EU v letech 2004 – 2006 byl Národní rozvojový plán (NRP) 

na léta 2004 - 2006. Na jeho základě byly s Evropskou komisí dojednány texty Rámce 

podpory Společenství a pěti odvozených operačních programů pro realizaci pomoci 

v rámci Cíle 1 evropské regionální politiky. 

Pro Cíl 2 a Cíl 3 byly vyjednány Jednotné programové dokumenty pro hlavní město 

Praha. Ze strukturálních fondů byly financovány i nadnárodní programy a aktivity, 

kterým se však věnovala sekce Iniciativy Společenství.5

Rámec podpory Společenství byl naplňován prostřednictvím pěti operačních programů 

(v závorce jsou uvedeny jednotlivé priority v rámci daného programu):

 OP průmysl a podnikání (rozvoj podnikatelského prostředí; rozvoj 

konkurenceschopnosti podniků; technická pomoc).

 OP infrastruktura (modernizace a rozvoj dopraví infrastruktury; snížení 

negativních důsledků dopravy na životní prostředí; zlepšování enviromentální 

infrastruktury; technická pomoc).

 OP rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (rozvoj zemědělství, 

zpracování zemědělských výrobků a lesního hospodářství; rozvoj venkovských 

oblastí, rybářství a odborné vzdělávání; technická pomoc).

 OP rozvoj lidských zdrojů (aktivní politika zaměstnanosti; sociální integrace 

a rovnost příležitostí; rozvoj celoživotního učení; adaptabilita a podnikání; 

technická pomoc).

 Společný regionální OP (regionální podpora podnikání; rozvoj infrastruktury 

v regionech; rozvoj lidských zdrojů v regionech; rozvoj cestovního ruchu; 

technická pomoc).

                                                
5 http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/fondy-eu-v-cr
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Řídícím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které nese celkovou 

odpovědnost za provádění regionální a strukturální politiky EU v ČR v letech 2004 -

2006. Za každý z operačních programů pak odpovídá jedno z ministerstev ČR a je 

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

Tab. č. 5.2: Rozdělení operačních programů mezi jednotlivá ministerstva ČR

Operační program Řídicí orgán Kontakt Webová adresa

Společný regionální 
operační program 
(SROP)

Ministerstvo pro 
místní rozvoj

www.mmr.cz
www.strukturalni-
fondy.cz

OP Průmyslu a 
podnikání (OPPP)

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

www.mpo.cz

OP Rozvoj lidských 
zdrojů (OP RLZ)

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí

www.mpsv.cz

OP Infrastruktura 
(OPI) 

Ministerstvo 
životního prostředí 

www.env.cz

www.mdcr.cz

OP Rozvoj venkova 
a multifunkční 
zemědělství  

Ministerstvo 
zemědělství 

www.mze.cz

Zdroj: http://www.euroskop.cz/42281/120235/clanek/uvod-do-strukturalnich-fondu-v-ceske-

republice/strukturalni-politika-2004-2006

Řídící orgán každého operačního programu vypracoval podrobný metodologický 

materiál (jakousi příručku pro žadatele o pomoc ze strukturálních fondů), ve které 

specifikoval konkrétní podmínky a požadavky projektové žádost v rámci daného 

operačního programu.
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Jednotlivým operačním programům bylo v programovacím období 2004 – 2006 

přiděleno následující množství finančních prostředků:

Tab. č. 5.3: Rozdělení prostředků strukturálních fondů mezi operační programy

(v EUR)

Označení 2004-2006 2004 2005 2006

OP Průmysl a podnikání 260 852 142 60 798 079 87 082 257 112 971 806

OP Infrastruktura 246 360 355 57 420 408 82 244 353 106 695 594

OP Rozvoj lidských zdrojů 318 819 283 74 308 763 106 433 869 138 076 651

OP Rozvoj venkova a 

multifunkční zemědělství

173 901 427 40 532 052 58 054 838 75 314 537

SROP 545 332 571 105 893 505 302151 673 196 765 764

Celkem 1 454 265 778 338 952 807 485 488 619 629 824 352

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

Obr. č. 5.2: Rozdělení prostředků strukturálních fondů mezi operační programy

Rozdělení prostředků strukturálních fondů mezi 
operační programy

17%

16%

21%11%

35%

OP Průmysl a podnikání

OP Infrastruktura

OP Rozvoj lidských zdrojů

OP Rozvoj venkova a
multifunkční zemědělství

SROP

Zdroj: na základě informací z Tab. č. 5.2 zpracováno autorem
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6 Fondy Evropské unie v letech 2007 – 2013

Pravidla čerpání finančních zdrojů z EU  se v letech 2007 – 2013 zásadně mění. 

Dochází k nahrazení operačních programů z let 2004 – 2006 novými. Celkem 

26 programů, výrazně rozšiřující možnosti získání finančních zdrojů z EU, je rozděleno 

mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti:

 Cíl Konvergence.

 Cíl Konkurenceschopnost a zaměstnanost.

 Cíl Evropská územní spolupráce.

„V období 2007 - 2013 se České republice nabízí až 26,69 mld. €, přibližně 752,70 mld. 

Kč, které může čerpat z fondů EU. Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat navíc 

přibližně 132,83 mld. Kč z národních zdrojů na spolufinancování projektů, jelikož 

Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů“ 6 (podmínky 

financování z programů na léta 2004 – 2006 umožňovaly jen výjimečně podíl fondů EU 

na projektech maximálně 80%).

„Česká republika musí mít připravenou soustavu programových dokumentů a nezbytné 

institucionální zajištění. Především však musí existovat dostatečné množství kvalitních 

projektů, bez nichž by ani při splnění všech výše zmíněných předpokladů Česká 

republika nemusela z nabízené částky vyčerpat ani Euro.

Realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) se řídí principem 

programování, kdy projekty nejsou k financování vybírány nahodile, ale podle toho, zda 

pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech.“ 7

                                                
6 http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013
7 http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013
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7 Cíle regionální politiky v letech 2007 – 2013

Cíl Konvergence se věnuje podpoře hospodářského a sociálního rozvoje méně 

vyspělých regionů na úrovni NUTS II s hrubým domácím produktem (HDP) 

na obyvatele nižším než 75 % průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii 

a členských států, jejichž hrubý národní důchod (HND) na obyvatele je nižší než 90 % 

průměru tohoto ukazatele pro celou Evropskou unii. V České republice pod něj spadají 

všechny regiony soudržnosti s výjimkou hlavního města Prahy. Cíl Konvergence 

je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních programů a sedmi 

regionálních operačních programů. 

 Podpora cíle Konvergence fondem ERDF:

o modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států 

a regionů,

o rozšíření a zlepšení základní infrastruktury;ochrana životního prostředí.

 Podpora cíle Konvergence fondem ESF:

o zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů 

a sociálních a ošetřovatelských služeb,

o zvýšení investic do lidského kapitálu,

o adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních 

a regionálních správ.

Na cíl Konvergence připadá v České republice 25,89 mld. € (cca 730,00 mld. Kč).

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost je zaměřen na podporu těch 

regionů na úrovni NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limitní ukazatele pro zařazení 

do cíle Konvergence. Cíl má snahu o posílení konkurenceschopnosti a přitažlivosti 

regionů a rovněž zaměstnanosti v nich pomocí dvojího přístupu. V první řadě, 

rozvojové programy pomohou regionům urychlit a podpořit hospodářské změny 

prostřednictvím inovací a podporou znalostní společnosti, podnikavosti, ochrany 

životního prostředí a zlepšení jejich dostupnosti. V druhé řadě přizpůsobení se pracovní 

síly a investice do lidských zdrojů podpoří vznik většího počtu kvalitnějších pracovních 
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míst. V České republice pod Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost spadá 

hlavní město Praha se dvěma operačními programy. Na tento cíl připadá v České 

republice 0,42 mld. € (cca 11,73 mld. Kč).

Následující tabulka a obrázek ukazuje rozčlenění ČR do jednotlivých regionů a pomáhá 

objasnit tuto problematiku:

Tab. č. 7.4: Členění území České republiky do jednotlivých regionů

Úroveň Název Počet jednotek

NUTS I Stát 1

NUTS II Regiony soudržnosti 8

NUTS III Kraje 14

LAU I Okresy 76 + 15 pražských obvodů

LAU II Obce 6 249

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

Obr. č. 7.3: Mapa ČR: skladba 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II)

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika
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Cíl Evropská územní spolupráce posílí přeshraniční, meziregionální a nadnárodní 

spolupráce regionů prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ. Dále 

se zaměří na nadnárodní spolupráci, jejímž cílem je integrovaný územní rozvoj 

a meziregionální spolupráci a výměnu zkušeností. V České republice pod něj spadají 

všechny regiony a podporu lze čerpat z devíti operačních programů. 

Hlavní priority cíle Evropská územní spolupráce:

 podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti.

 životní prostředí a předcházení rizikům.

 řízení vodních zdrojů.

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

tohoto cíle zajišťuje ERDF. 8

                                                
8 http://www.strukturalni-fondy.cz/operacni-programy-2007-2013
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8 Regionální politika 2007 – 2013

Regionální politika Evropské unie, známá též jako politika hospodářské a sociální 

soudržnosti (HSS), je podporována dvěma strukturálními fondy a Fondem soudržnosti.

„Strukturální fondy jsou určeny na podporu chudších, nebo jinak znevýhodněných 

regionů (např. venkovské a problémové městské oblasti, upadající průmyslové oblasti), 

Fond soudržnosti je určen na podporu chudších států.“ 9

8.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

ERDF bude stejně jako ostatní fondy výrazně přispívat  k naplňování cílů Lisabonské 

a Göteborgské strategie.

Ze zdrojů fondu ERDF jsou financovány investiční (infrastrukturní) projekty 

v regionech spadající do cílů Konvergence, Regionální konkurenceschopnost 

a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce.

Pod cílem Konvergence se podporují intervence odrážející hlavní potřeby jednotlivých 

regionů jako:

 mobilizace a modernizace zdrojů v regionu,

 zahájení procesu integrace a udržitelného regionálního rozvoje,

 výzkum, inovace a předcházení rizikům (nově oproti předcházejícímu nařízení 

o ERDF).

K hlavním tématům podporovaných pod cílem Konkurenceschopnost a zaměstnanost

patří:

 inovace a vzdělanostní ekonomika,

 životní prostředí a předcházení rizikům,

 dostupnost dopravních služeb, informací a komunikačních technologií.

                                                
9 http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika
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Tématem třetího cíle – Evropské územní spolupráce je územní spolupráce 

na organizované přeshraniční a nadnárodní úrovni, např. posilování spolupráce 

podnikatelů v příhraničních regionech.

8.2 Evropský sociální fond (ESF) 

K naplnění cílů hospodářské a sociální soudržnosti přispívá Evropský sociální fond 

podporou politik a priorit, které se snaží o zvýšení zaměstnanosti, zlepšení kvality 

a produktivity práce, zajištění sociální integrace a soudržnosti, potlačení diskriminace 

a usnadnění přístupu znevýhodněných osob na trh práce. Zabývá se především 

podporou neinvestičních (neinfrastrukturních) projektů.

Intervence se v rámci cíle Konvergence a cíle Konkurenceschopnost a zaměstnanost

budou zaměřovat na následující čtyři oblasti:

 zvýšení adaptability pracovníků a podniků,

 zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti,

 zesílení sociálního začleňování,

 prosazování partnerství v reformách týkajících se zaměstnanosti a začleňování.

Návrh nařízení zároveň nabádá ke snaze o větší soulad mezi ESF, Evropskou strategií 

zaměstnanosti a Lisabonskou strategií. 

Pod cílem Konvergence také dochází k podpoře:

 akcí, které rozšiřují a zlepšují investice do lidského kapitálu, zvláště zlepšením 

vzdělávání a školících systémů,

 akcí pomáhajících k posilování institucionální kapacity  

            a efektivity veřejné správy na národní, regionální a místní úrovni.
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8.3 Fond soudržnosti (CF) 

Podle reformy systému provádění politiky HSS se činnost Fondu soudržnosti zabývá 

podobně jako ERDF podporou investičních (infrastrukturních) projektů, avšak většího 

rozsahu.

Podpora se vztahuje na členské státy s hrubým národním příjmem pod 90% průměru 

HDP Společenství.

S přihlédnutím k zvláštním potřebám každého členského státu v oblasti investic 

a infrastruktury Fond soudržnosti operuje v oblastech:

 transevropských dopravních sítí a zejména v prioritních projektech evropského 

zájmu,

 ochrany životního prostředí v rámci priorit přiznaných politice ochrany 

životního prostředí,  

 v oblastech, které podporují udržitelný rozvoj a mají jasný vztah k životnímu 

prostředí (např. energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie),  

 v oblasti dopravy mimo transevropských sítí (např. železnice, splavné říční 

a námořní cesty, akce kombinované dopravy a jejich vzájemná provázanost, 

ekologická městská doprava a způsoby hromadné dopravy).
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9 Operační programy 2007 – 2013

Jak jsem se již zmínil, jednotlivé operační programy jsou rozděleny mezi tři cíle 

Regionální politiky.

9.1 Cíl Konvergence

Pod cíl Konvergence spadá osm tematických  programů a sedm regionálních

programů. Na následujících osm tematických programů bylo vyhrazeno 21,23 mld. €, 

cca 598,62 mld. Kč (v závorce jsou uvedeny jednotlivé priority v rámci daného 

programu a řídící orgány, které daný operační program spravují):

 OP Doprava (zajišťuje modernizaci železniční, dálniční a silniční sítě, rozvoj 

pražského metra a další. Program řídí Ministerstvo dopravy ČR).

 OP Životní prostředí (snaží se o zlepšování vodohospodářské infrastruktury, 

snižování rizika povodní, snižování emisí a průmyslového znečištění, 

obnovitelné zdroje energie, nakládání s odpady, zlepšování stavu přírody 

a krajiny, vzdělávání v této oblasti a další. Program řídí Ministerstvo životního 

prostředí ČR).

 OP Podnikání a inovace (podpora začínajících podnikatelů, inovací 

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

energie a podpora obnovitelných zdrojů energie, rozvoj poradenských 

a marketingových služeb pro podnikání a další. Program řídí Ministerstvo 

průmyslu a obchodu ČR).

 OP Výzkum a vývoj pro inovace (podpora výzkumných center, podpora 

spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu a vývoji, posilování 

kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání a další. Program řídí Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR).
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 OP Lidské zdroje a zaměstnanost (zvyšování kvalifikace stávající pracovní 

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

správy a veřejných služeb a další. Program řídí Ministerstvo práce a sociálních 

věcí ČR).

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zvyšování kvality počátečního 

vzdělávání, vyššího odborného a vysokoškolského vzdělávání, podpora 

výzkumu a vývoje v této oblasti, rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání a další. 

Program řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR).

 Integrovaný operační program (rozvoj informačních technologií (IT) 

ve veřejné správě, služby v oblastech sociální integrace, veřejného zdraví 

a zaměstnanosti, národní podpora cestovního ruchu, využití kulturního bohatství 

a další. Program řídí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

 OP Technická pomoc (zajišťuje realizaci aktivit souvisejících s řízením 

operačních programů s přesahem napříč všemi operačními programy, především 

potřebnou publicitu Evropských fondů na národní úrovni. Program řídí 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR).

Na regionální operační programy (ROP) spadající pod cíl Konvergence bylo vyhrazeno 

4,66 mld. €, cca 131,38 mld. Kč. Zaměření všech programů je shodné, liší se pouze 

regiony soudržnosti NUTS II, které daný program podporuje.

Regiony soudržnosti NUTS II, kterých se ROP týkají:

 Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Jihovýchod, Severovýchod, 

Moravskoslezsko a Střední Morava.
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Regionální operační programy podporují:

 zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace 

prostředků veřejné dopravy, 

 podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, 

 přípravu menších podnikatelských ploch,

 zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím 

zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury.

Řídicím orgánem odpovědným za řádnou realizaci regionálního operačního programu je 

Regionální rada příslušného regionu soudržnosti.

9.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Tento cíl podporuje ty regiony, které nespadají pod cíl Konvergence, podpory se tudíž 

dostává pouze regionu Praha. Na tento cíl připadá v České republice 0,42 mld. €, cca 

11,73 mld. Kč.

Jedná se o tyto programy:

 OP Praha Konkurenceschopnost (vyčleněno 294,93 mil. €, cca 8,32 mld. Kč)

o určen na podporu investičních projektů zaměřených především 

na podporu veřejné dopravy a dopravní dostupnosti v Praze, podporu 

inovací, informačních a komunikačních technologií, podnikání 

a zlepšování životního prostředí v Praze,

o realizace projektů musí probíhat na území hlavního města Prahy,

o řídícím orgánem je Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů 

a fondů EU,

o je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).
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 OP Praha Adaptabilita (vyčleněno 121,05 mil. €, cca 3,41 mld. Kč)

o určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, 

sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů 

ve výzkumu a vývoji,

o účastníci těchto projektů musejí být z Prahy, jejich realizátoři (např. 

vzdělávací instituce) však mohou být z jakéhokoliv regionu ČR,

o řídícím orgánem je Magistrát hl. m. Prahy, odbor zahraničních vztahů 

a fondů EU,

o je financován z Evropského sociálního fondu (ESF).

9.3 Cíl Evropská územní spolupráce

Pod tímto cílem figuruje celkem devět operačních programů, které jsou určeny všem 

regionům ČR. Pro tento cíl bylo pro ČR vyhrazeno 0,39 mld. €, tedy cca 10,89 mld. Kč.

Cílem programů je podpora hospodářské a sociální integrace příhraničních území 

prostřednictvím odstraňování přetrvávajících bariér a posilování jejich rozvojového 

potenciálu. Posilovány jsou vzájemné hospodářské, společenské a kulturní vztahy, 

společná péče o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu a budování flexibilního trhu 

práce. V ČR za tyto operační programy odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj. 10

Konkrétně se jedná o následující operační programy:

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko,

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko,

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko,

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko,

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko,

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

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

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

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

Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU),

                                                
10 http://www.mmr.cz/index.php?show=001022006



30

 Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy).

Obr. č. 9.4: Schéma rozdělení jednotlivých operačních programů mezi cíle Regionální 

politiky v letech 2007 – 2013

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/narodni-rozvojovy-plan-ceske-republiky-

2007-2013-prvni-pracovni-navrh
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Celkové množství finančních prostředků, které jsou určeny pro ČR v letech 2007 –

2013 dle vymezení jednotlivých cílů, ukazuje následující tabulka:

Tab. č. 9.5: Konečná alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007 –

2013 podle Cílů

Cíle
Finanční prostředky 
v mil. €

Konvergence 25 883 511 035

Regionální konvergence 17 064 488 596

Fond soudržnosti 8 819 022 439

Konkurenceschopnost (Praha) 419 093 449

z toho: konkurenceschopnost 194 247 800

dodatečná alokace* 224 845 649

Přeshraniční a transnac. spolupráce 389 051 107

z toho: přeshraniční 275 599 077

dodatečná přeshraniční** 75 990 880

z toho transnacionální 37 461 150

Celkem soudržnost 26 691 655 591

* dodatečná alokace pro Prahu podle odstavce 46B závěrů ER: „46b. Odchylně od 

odstavce 40 se regionu NUTS úrovně II Praha přidělí dodatečný finanční příděl ve výši 

200 milionů EUR na celé období 2007 – 2013.“

** dodatečná alokace na přeshraniční spolupráci podle odstavce 51 závěrů ER: „51. 

Pokud jde o prostředky přidělované v rámci cíle územní spolupráce, intenzita podpory 

pro regiony ležící podél bývalých vnějších pozemních hranic mezi EU 15 a EU 12 a 

mezi EU 25 a EU 2 bude o 50 % vyšší než pro ostatní dotyčné regiony.“ V ČR se to 

týká hranic s Německem (Bavorsko, Sasko) a s Rakouskem.

Zdroj:

http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/documents/HSS_2007_2013/06_08_22_NSRR_EUR_final.pdf
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Tab. č. 9.6: Alokace zdrojů fondů EU pro ČR v období 2007 – 2013 podle operačních 

programů

Operační program Fond Mil. €, běžné ceny

Podnikání a inovace ERDF 3 041 312 546

Výzkum a vývoj pro inovace ERDF 2 070 680 884

Životní prostředí ERDF + FS 5 176 702 206

ERDF 767 190 986

FS 4 409 511 220

Doprava ERDF + FS 5 564 954 873

ERDF 1 155 443 654

FS 4 409 511 219

Integrovaný operační program ERDF 1 941 263 329

Regionální operační programy ERDF 3 429 565 211

Střední Čechy ERDF 411 547 827

Jihozápad ERDF 456 132 173

Severozápad ERDF 549 073 389

Jihovýchod ERDF 518 550 260

Severovýchod ERDF 483 225 738

Moravskoslezsko ERDF 527 124 174

Střední Morava ERDF 483 911 650

Technická pomoc ERDF 258 835 110

Lidské zdroje a zaměstnanost ESF 2 588 351 104

Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF 1 811 845 772

Praha - Konkurenceschopnost ERDF 297 137 255

Praha - Adaptabilita ESF 121 956 194

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/konecna-alokace-fondu-eu-pro-cr-2007-2013
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Tab. č. 9.7: Srovnání Cílů a nástrojů politiky soudržnosti programových období 2000 –

2006 a 2007 – 2013

Zdroj: vypracováno autorem
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10 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Vzhledem ke skutečnosti, že má praktická část se věnuje investicím spadající 

pod Operační program Podnikání a inovace (OPPI), budu se v následující kapitole 

věnovat pouze zmíněnému programu.

Operační program Podnikání a inovace navazuje na Operační program Průmysl 

a podnikání (OPPP) z předchozího programovacího období. Z pohledu Ministerstva 

průmyslu a obchodu (MPO) se jedná o prioritní programový dokument. Patří mezi 

tematické operační programy v cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků 

je třetím největším českým operačním programem. 

Je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu výsledků 

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

firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných 

zdrojů energie. Umožňuje zkvalitňování infrastruktury, služeb pro podnikání 

a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.11

Z fondu ERDF je pro tento program vyhrazeno 3,04 mld. € (cca 85,77 mld. Kč), 

což činí přibližně 11,4 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou 

republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno 

o dalších 0,54 mld. €. Z Operačního programu Podnikání a inovace budou peníze 

vypláceny ve formě nevratných dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk. Podpory se mohou

ucházet projekty realizované na území celé České republiky kromě hlavního města 

Prahy.

OP Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program 

na logické celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, 

které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.

                                                
11 http://www.strukturalni-fondy.cz/oppi
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Přehled prioritních os, jejich cílů a navazujících programů je uveden v následujícím 

obrázku:

Obr. č. 10.5: Přehled prioritních os a navazujících programů

Zdroj: http://www.czechinvest.org/co-je-to-oppi
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Jednotlivé oblasti podpor jsou rozděleny mezi 4 zprostředkující subjekty, které se podílí 

na metodické přípravě jednotlivých programů v rámci OPPI, spolupracují na tvorbě 

a úpravách prováděcího dokumentu a dalších dokumentů a pokynů nezbytných 

pro účinnou a správnou implementaci programů OPPI. Jedná se o tyto subjekty:

 CzechInvest, Česká energetická agentura, CzechTrade a Českomoravská záruční 

a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB).

Následující tabulka pojednává o tom, jaké agentury byly v rámci OPPI a jeho 

jednotlivých programů podpory zvoleny za jejich zprostředkující subjekty:

Tab. č. 10.8: Zprostředkující subjekty OPPI

Zprostředkující subjekt Program

Rozvoj

ICT a strategické služby

ICT v podnicích

Inovace

Potenciál

Spolupráce

Prosperita

Školící střediska

Nemovitosti

CzechInvest

Poradenství

Česká energetická agentura EKO-Energie

CzechTrade Marketing

Start

Progres

ČMZRB

Záruka

Zdroj: vypracováno autorem
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11 Charakteristika firmy

11.1 Stručná historie společnosti

Firma XYZ, spol. s r. o. se sídlem v Brně je výrobním a obchodním podnikem, jehož 

hlavním zaměřením je výroba a prodej nábytkových dílců. Společnost XYZ, spol. s r. o. 

byla zapsána do obchodního rejstříku 28. září 1992 s předmětem podnikání „koupě 

zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej“, „čalounictví“ a „truhlářství“.

V počátku byla aktivita podniku směřována na výrobu postelí s úložným prostorem, 

neboť válendy s úložným prostorem nestandardních rozměrů a provedení nebyly 

na domácím trhu dostatečně zastoupeny a stala se proto předmětem zájmu společnosti. 

Tato skutečnost, kvalifikace a profesní zájmy společníků vedly k myšlence založení 

společnosti, jejímž iniciátorem byl Jiří Novák, současný ředitel společnosti.

V následujících letech se zaměření firmy rozšířilo o výrobu dětských pokojů a kuchyní, 

společnost se stala se pravidelným vystavovatelem na Brněnských veletrzích – v roce 

1996 podnik vyhrál soutěž o „Hračku roku 1996“ se svým výrobkem Dětská kuchyňka.

V roce 1997 se firma přemístila do nové výrobní haly a v následujících letech podstatně 

rozšířila své strojní vybavení. Společnost v letech 1997 – 2002 změnila sortiment 

výroby – ukončila výrobu kuchyní a zahájila výrobu nábytkových dílců, kromě toho 

opět investovala do moderních CNC strojů německé firmy UVW, které umožnily firmě 

vnést do výroby nové prvky, např. tvarově olepované dřevotřískové desky.

V roce 2005 se XYZ, spol. s r. o. podílela na vývoji nového stroje na výrobu 

voštinových desek, funkční prototyp firma získala a stala se tak jediným majitelem 

takového stroje v Evropě. V současnosti se podnik věnuje výrobě nábytkových dílců, 

voštinových desek a vývoji dokonalejších technologií výroby svých produktů.
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11.2 Organizační struktura

Organizační struktura je ve firmě následující: Jiří Novák se stará především o rozvoj 

firmy, utužování vztahů se současnými odběrateli, dodavateli a budování vztahů 

s budoucími zákazníky. Ing. Miroslava Nováková se stará především o ekonomickou 

stránku firmy. O nejdůležitějších krocích firmy – rozšíření působnosti, pořizování 

nových strojních zařízení, rozšíření výrobních prostor, se radí oba společníci spolu 

s nejdůležitějšími zaměstnanci firmy. Rozhodné slovo mají samozřejmě společníci. 

Firemní organizační strukturu vystihuje nejlépe následující diagram:

Obr. č. 11.6: Organizační struktura firmy XYZ, spol. s r. o.

Zdroj: vypracováno autorem

Společnost od roku 1997 sídlí na adrese: *UTAJENO*.

Jiří Novák Ing. Miroslava Nováková

ÚčetníAsistentka

TechnologVedoucí výroby

Mistr Vedoucí odbytu

SkladníkVedoucí směny

Vedoucí směny 2

Vedoucí směny 3
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11.3 Výrobní program

Významnou část výrobního programu tvoří jednotlivé nábytkové dílce vyráběné 

ve velkých sériích, jako např. pracovní desky stolu, části skříní – dna, půdy, boky 

a police. Dále jsou to nábytkové dílce z voštinových desek, které se vyznačují velkým 

objemem, přitom nízkou hmotností a vysokou pevností.

Firma se současně věnuje vývoji zmíněných voštinových desek, jedná se především 

o použití tohoto materiálu v těch částech nábytku, ve kterých je to údajně nemožné 

(např. nohy stolu), dále se věnuje vývoji uchycení jednotlivých desek.

Použití nejmodernějších strojních vybavení v Evropě umožňuje firmě XYZ, spol. s r. o. 

produkovat své výrobky kvalitně a efektivně při relativně nízkých cenách. Moderní 

CNC stroje UVW umožňují pružně reagovat na změny a nové požadavky zákazníků.

11.4 Odběratelé a dodavatelé

Jedním z primárních cílů Firmy XYZ, spol. s r. o. je utužování dlouhodobých vztahů se 

svými odběrateli a dodavateli. Společnosti se podařilo sestavit takové spektrum stálých 

odběratelů a dodavatelů, které dokáže maximálně vytížit její výrobní kapacitu a

umožňuje fungování výroby metodou Just In Time, díky které šetří prostor, kapacity a 

minimalizuje náklady. Každý odběratel je smluvně vázán k odběru stanoveného 

množství určitého výrobku měsíčně po dobu 1 – 5 let. Důležitým prvkem firmy je 

využívání faktoringu, díky kterému se snížila doba obratu pohledávek na 5 dní.

11.5 SWOT analýza podniku

Na základě analýzy získaných informací o společnosti XYZ, spol. s r. o. a provedených 

rozhovorů s jednateli společnosti jsem sestavil tabulku silných (Strengths) a slabých 

(Weaknesses) stránek společnosti a možných příležitostí (Opportunities) a hrozeb 

(Threats).
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Tab. č. 11.9: SWOT analýza firmy XYZ, spol. s r. o.

Silné stránky Slabé stránky

 Vysoká kvalifikace a zkušenosti 

vedoucích a tvůrčích zaměstnanců,

 dlouhodobá ekonomická stabilita 

společnosti,

 dobrá pověst podniku,

 široká základna stabilních 

zákazníků (diverzifikace rizika),

 kvalitní vztahy s dodavateli,

 faktoring,

 nejmodernější strojní vybavení 

v Evropě,

 neustálé zvyšování kvality 

výrobků,

 výroba metodou Just In Time

 vývoj voštinových desek.

 Prodlužování dodacích termínů,

 nedostatečná platební morálka 

odběratelů,

 krátkodobé finanční nestability 

podniku.

Příležitosti Hrozby

 Zvýšení konkurenceschopnosti 

společnosti v rámci EU využitím 

prostředků z fondů EU a 

následným snížením nákladů,

 růst poptávky po výrobcích 

společnosti,

 vstup na trh s novým výrobkem,

 rozšíření portfolia odběratelů.

 Konkurence z EU,

 rostoucí mzdové náklady,

 neúspěch vývoje voštinových 

desek.

Zdroj: vypracováno autorem
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Z uvedené SWOT analýzy je vidět, že silné stránky převažují nad slabými. Tato 

skutečnost souvisí s dobrým ekonomickým vývojem společnosti, který je následkem 

kvalifikace a zkušeností vedoucích i tvůrčích pracovníků a aktuálním slibným výhledem 

pro budoucí existenci podniku., který lze díky dobrým vztahům s klíčovými odběrateli 

společnosti a neustálým investičním aktivitám předpokládat.

11.6 Ostatní informace o společnosti

Podnik si klade za jeden ze svých primárních cílů dosahování vysoké kvality výrobků, 

které svým zákazníkům nabízí. Vysoká kvalita, dlouholetá spolupráce s odběrateli 

a nízká cena je hlavní konkurenční výhodou společnosti. Přijetí dotace z fondů EU 

by v konečné fázi znamenalo snížení nákladů na výrobu, díky čemuž by bylo možné 

ještě více snížit cenu produktů, zvýšit konkurenceschopnost a zvýšit mzdy těch 

pracovníků, kteří se na úspěchu firmy podílí.
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12 Investiční záměr firmy XYZ, spol. s r. o.

Společnosti se nabízí mnoho možností čerpání prostředků z fondů EU, které by různým 

způsobem a intenzitou přispěly k dalšímu rozvoji firmy.

Níže uvedená tabulka shrnuje jednotlivé dotační možnosti, které by firma XYZ, spol. 

s r. o. mohla využít v rámci operačního programu Podnikání a inovace.

Tab. č. 12.10: Možnosti společnosti XYZ, spol. s r. o. využití podpory z fondů EU

Programy podpor 
OPPI

Možnost využití prostředků pro společnost
Zájem 

společnosti

ICT v podnicích zavedení nového informačního systému střední

EKO-Energie
výstavba zařízení na výrobu a rozvod 
elektrické a tepelné energie vyrobené 

z obnovitelných a druhotných zdrojů energie
velký

Inovační projekty
inovace produktu - zvýšení technických a 

užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
střední

Patent
získání patentů, užitných vzorů, 

průmyslových vzorů a ochranných známek
střední

Potenciál
vznik vývojového oddělení zaměřeného na 

výzkum, vývoj a inovaci výrobků
malý

Spolupráce vybudování klastru malý

Prosperita založení vědeckotechnologického parku žádný

Školící střediska vybudování, zařízení školícího centra žádný

Nemovitosti vybudování podnikatelské zóny, objektu žádný

Poradenství
srovnání společnosti s odpovídajícími údaji 

firem z celého světa pomocí Českého 
benchmarkingového indexu

střední

Marketing tvorba cizojazyčných internetových stránek střední

Zdroj: vypracováno autorem
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Z předchozí tabulky je zřejmý široký rozsah možností, které se firmě XYZ, spol. s r. o. 

nabízejí. Zájem, který mělo vedení podniku vzhledem k jednotlivým možnostem získání 

prostředků z fondů EU je uveden v posledním sloupci tabulky. Prioritním zájmem se 

jeví možnost využití prostředků programu EKO-Energie v rámci OP Podnikání a 

inovace. 

Součástí firemní strategie firmy XYZ, spol. s r. o. jsou dlouhodobě plánované investiční 

akce, vedoucí k trvalému rozvoji firmy. Jednou z nich je investice do takového zařízení, 

které by dokázalo vyřešit následující problémy:

 snížení nákladů na likvidaci odpadového materiálu (piliny, odřezky 

dřevotřískových desek),

 snížení nákladů na vytápění,

 snížení nákladů na elektrickou energii,

 zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců.

Zařízení, které dokáže ekologicky přeměnit odpad na tepelnou a elektrickou energii 

se skládá z následujících jednotek:

 systém centrálního odsávání, který odvádí piliny od jednotlivých strojů přímo 

do denního zásobníku (sila),

 drtič, který drtí odřezky dřevotřískových desek tak, aby se daly použít jako 

palivo v kotli,

 kotel na spalování dřevního sypkého odpadu včetně dopravy paliva do kotle 

od denního zásobníku,

 kogenerační jednotka.

Spojením těchto jednotek lze v současné době dosáhnout takového procesu, který 

v průběhu výroby automaticky odvádí piliny z pracoviště (čímž mimo jiné výrazně 

přispívá ke snížení prašnosti ve výrobní hale a tím i k lepším podmínkám zaměstnanců), 

které následně ukládá do denního zásobovače (sila). Ostatní dřevní odpad, jako např. 

odřezky dřevotřískových desek, se nejdříve přesune do drtiče, odtud je přemístěn 

do denního zásobovače.
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Denní zásobovač plní funkci pravidelného přísunu paliva do kotle. Palivo spálené 

v kotli produkuje plyn, který je následně stlačen v tlakové nádobě a uchován 

v předepsaných hodnotách. Takto vyrobený plyn se následně využívá jako palivo 

pro plynový motor v kogenerační jednotce.

Kogenerační jednotka je jednoduše řečeno zařízení, schopné vyrábět dvě formy energie 

z jednoho druhu primárního paliva. V tomto případě se jedná o výrobu tepelné 

a elektrické energie z plynu pocházejícího z odpadních materiálů firmy. Princip 

fungování kogenerační jednotky je znázorněn na následujícím obrázku:

Obr. č. 12.7: Princip fungování kogenerační jednotky

Zdroj: http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php?nav01=123&nav02=134

„V kogenerační jednotce vzniká elektrická energie stejným způsobem jako v jiných 

elektrárnách - roztočením elektrického generátoru, a to pomocí pístového spalovacího 

motoru. Motory v kogeneračních jednotkách jsou standardně konstruovány na zemní 

plyn, mohou však spalovat i jiná kapalná či plynná paliva.

Teplo, které se ve spalovacím motoru uvolňuje, je prostřednictvím chlazení motoru, 

oleje a spalin efektivně využíváno a díky tomu se účinnost kogeneračních jednotek 

pohybuje v rozmezí 80 - 90 %.“12 Jen pro představu - účinnost tepelné elektrárny 

se pohybuje mezi 30 - 40 %, a to právě z důvodu tepelných ztrát, ke kterým u tepelných 

elektráren (na rozdíl od kogeneračních jednotek) dochází.

                                                
12 http://kogenerace.tedom.cz/co-je-kogenerace-kogeneracni-jednotka.html
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13 Investiční projekt

Firma XYZ, spol. s r. o. oslovila několik společností, zabývající se výrobou a instalací 

takových zařízení, jaké XYZ, spol. s r. o. požaduje a vybrala následující:

1. J.B. TECHNIKA,  s. r. o.

Firma J.B. TECHNIKA, s. r. o. se specializuje na využívání energií z obnovitelných 

zdrojů, především spalování biomasy – dřevního odpadu v kotlích. Používá celosvětově 

osvědčený systém spalování ze sousedního Rakouska "Systém KURRI", který garantuje 

kvalitu výroby, dokonalé spalování s vysokou účinností. J.B. TECHNIKA, s. r. o. řeší 

kompletní dodávky celých zařízení včetně odsávání od dřevoobráběcích strojů, filtrace, 

drcení materiálu, dopravy do zásobníku, dopravy do kotle a zpracování projektu.

J.B. TECHNIKA, s. r. o. je schopna zajistit firmě XYZ, spol. s r. o. kompletní dodávku 

zahrnující centrální odsávání, drtič, silo a kotel v celkové hodnotě 1 550 000 Kč včetně 

instalace a zaškolení.

2. TEDOM, s. r. o.

Společnost TEDOM, s. r. o. se již od svého založení specializuje na kombinovanou 

výrobu elektřiny a tepla. V současnosti patří mezi nejvýznamnější výrobce 

mikrokogenerace a malé kogenerace ve výkonové oblasti od 5 kWel do 2 MWel.
13

Firma XYZ, spol. s r. o. plánuje pořízení jednotky Cento T150 SP BIO o elektrickém 

výkonu 150 kW a tepelném výkonu 192 kW. Tato kogenerační jednotka dokáže pokrýt 

současnou spotřebu elektřiny ve firmy XYZ, spol. s r. o. čtyřikrát.

Po vzájemné dohodě byla firmě XYZ, spol. s r. o. nabídnuta kogenerační jednotka 

Cento T150 SP BIO za 2 650 000 Kč včetně instalace a zaškolení.

                                                
13 http://kogenerace.tedom.cz/kj_tedom.html
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Celkovou finanční náročnost projektu vyjadřuje následující tabulka:

Tab. č. 13.11: Náklady spojené s pořízením požadovaného zařízení

Jednotka: Náklady v Kč

Centrální odsávání, drtič, silo, kotel 1 550 000,--

Kogenerační jednotka 2 650 000,--

Náklady celkem: 4 200 000,--

Zdroj: vypracováno autorem
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14 Financování projektu

Firma XYZ, spol. s r. o. plánuje financovat celý projekt ze svých prostředků, přičemž 

počítá s finanční podporou z fondů EU ve formě dotace. Možnost získání dotace 

z fondů EU zvolilo vedení jako vhodnou podporu při financování svého investičního 

záměru. S ohledem na charakter investice se jako nejvhodnější jeví program EKO –

Energie, v jehož rámci se firma pokusí svůj projekt realizovat.

V případě získání dotace se dá očekávat získání finančních prostředků odpovídajících

30 % uznatelných nákladů investičního projektu. Firma XYZ, spol. s r. o. je malým 

podnikem v regionu Jihovýchod (podle NUTS II) a podle níže uvedené mapy intenzity 

podpory náleží podniku maximálně 60 % uznatelných nákladů projektu. Zároveň však 

firma plánuje vyrábět elektrickou energii v kombinaci s teplem a pro tuto kategorii 

je podpora stanovena na 30 % 14. Pro další vývoj budu počítat s dotací v hodnotě 

1 260 000 Kč, což je částka odpovídající 30 % celkových nákladů na požadované 

zařízení.

Obr. č. 14.8: Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro období 2007 - 2013

Zdroj: http://www.czechinvest.org/maximalni-podpora

                                                
14 Podle Výzvy v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace programu EKO – Energie dostupné na  
http://www.czechinvest.org/data/files/eko-energie-vyzva-i-443.pdf
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15 Výnosnost projektu

Jak jsem se již dříve zmínil, požadované zařízení převýší spotřebu elektřiny ve firmě 

XYZ, spol. s r. o. čtyřikrát. Podnik si nejen vyrobí z odpadních materiálů dostatek 

elektrické energie pro svůj chod, zároveň má možnost prodat nespotřebovanou elektřinu 

do veřejné sítě. Provozovatel distribuční soustavy (regionální energetický podnik) 

je povinen (podle platného energetického zákona) tuto elektřinu vykoupit, jsou-li 

dodrženy technické podmínky. Výši výkupní ceny předepisuje Energetický regulační 

úřad (ERÚ).

Zvažuji 2 varianty prodeje elektrické energie:

 Firma prodá energetickému podniku veškerou vyprodukovanou elektřinu 

a potřebnou elektřinu na chod podniku bude nadále kupovat, 

 podnik nejdříve spotřebuje vyrobenou elektřinu na chod firmy a zbylou elektřinu 

odprodá energetickému podniku.

Podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, 

způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy spadá 

zmiňovaná výroba elektrické energie do kategorie O3, jejíž minimální výkupní cena 

je podle cenového rozhodnutí ERÚ č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006 stanovena 

na 2 340 Kč za MW/h. Navíc lze uplatnit příspěvek na spotřebování vlastní elektřiny 

ve výši 580 Kč za MW/h. Zmíněná kogenerační jednotka bude podle výpočtů vyrábět 

1295,88 MW/h elektrické energie ročně (započítáno je i 10 servisních hodin měsíčně, 

kdy bude jednotka odstavena), v peněžním vyjádření 3 032 359 Kč.

Pro navazující obrázek uvádím hodnoty z roku 2006, kdy bylo ve firmě XYZ, spol. s r. 

o. spotřebováno a vynaloženo:

 elektrická energie: 300,869 MW/h, v peněžním vyjádření 810 000 Kč,

 vytápění podniku: 139,357 MW/h, v peněžním vyjádření 150 000 Kč,

 náklady spojené s likvidací odpadu: 78 000 Kč.

Se stejnými hodnotami jsem počítal v následujícím obrázku i pro rok 2007.
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Tab. č. 15.12: Porovnání dvou variant hospodaření s vlastní elektrickou energií a jejich 

úspora 

Zdroj: vypracováno autorem

Podle obrázku lze říci, že výhodnější je varianta druhá, podle které se odprodá pouze 

nespotřebovaná elektrická energie.

Návratnost investice podle vypočtené roční úspory nepřevýší 19 měsíců, pokud započtu 

i možné získání dotace, návratnost se sníží na 13 měsíců. Úspory z nákladů na elektřinu, 

vytápění a likvidace odpadu plynou okamžitě po zahájení výroby elektrické energie.

Výkupní ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou dle zákona č. 180/2005 Sb., 

garantovány po dobu 15 let od uvedení data do provozu. Výkupní ceny mohou 

meziročně poklesnout podle § 6 odst. (4) zákona č. 180/2005 Sb., maximálně o 5 % 

ročně.
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Následující tabulka ukazuje vývoj minimálních ročních úspor z výroby elektrické 

energie v případě zahájení výroby v roce 2008 a ročním poklesu výkupních cen o 5 %

Tab. č. 15.13: Vývoj minimálních ročních úspor z výroby elektrické energie v případě

ročního poklesu výkupních cen o 5 %

Rok Celková úspora (v Kč)

2008 2 730 830      

2009 2 614 141

2010 2 503 818

2011 2 398 753

2012 2 298 940

2008 – 2012 12 546 754

Zdroj: vypracováno autorem

Celková minimální úspora z výroby elektrické energie za pět let činí 12 546 754 Kč. 

Pět let zároveň vyjadřuje životnost kogenerační jednotky, po uplynutí této doby bude 

nutné provést generální opravu kogenerační jednotky.
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16 Podmínky pro prodej elektrické energie energetickému podniku

Aby mohla firma XYZ, spol. s r. o. prodávat vyrobenou elektrickou energii 

energetickému podniku a čerpat příspěvek na spotřebovanou elektřinu, musí získat

licenci na výrobu elektřiny. Licenci uděluje Energetický regulační úřad, k získání 

licence na výrobu elektřiny je třeba doložit majetkoprávní a technické předpoklady, 

které jsou vymezeny v Metodickém návodu Energetického regulačního úřadu 

k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb.

 Majetkoprávní předpoklady se prokazují vlastnickým nebo užívacím právem 

k energetickému zařízení, 

 technické předpoklady se prokazují kolaudačním rozhodnutím a doklady, 

prokazujícími splnění požadavků bezpečnosti a spolehlivosti bezpečnosti práce 

stanovené zvláštními právními předpisy (zákon č. 174/1967 Sb., o státním 

odborném dozoru nad bezpečností práce), zejména dokladem o revizi 

energetického zařízení.
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17 Podmínky pro získání dotace v rámci programu EKO – Energie

Pro lepší přehlednost jsem podmínky programu EKO – Energie, které musí XYZ, spol. 

s r. o. splňovat, zpracoval do následující tabulky:

Tab. č. 17.14: Podmínky přijatelnosti projektu v rámci programu EKO – Energie

Podmínky Splněno

Formální podmínky:

Projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. m. Prahy

Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva 

k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován.

Příjemce musí být oprávněn k podnikání na území České republiky

Příjemce musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním 

úřadě

Příjemce nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči 

institucím uvedených ve Výzvě v rámci OPPI programu EKO – Energie 

odst. 3.2 15

Příjemce nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu 

mzdových nároků jeho zaměstnanců

Příjemce musí vést účetnictví

Projekt musí zároveň plnit horizontální politiky EU, zejména:

 rovné příležitosti mezi muži a ženami,

 udržitelný rozvoj

Zdroj: zpracováno autorem

                                                
15 http://www.czechinvest.org/data/files/eko-energie-vyzva-i-443.pdf
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Podnik musí zároveň splňovat ostatní podmínky, které jsou uvedeny ve Výzvě v rámci 

OPPI programu EKO – Energie, zejména:

 mít ve svém vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený zcela 

nebo částečně z poskytnuté podpory po dobu tří let ode dne ukončení projektu,

 poskytovat informace o stavu podpořeného projektu od data poskytnutí podpory 

do 3 let od data ukončení realizace projektu v rozsahu stanoveném rozhodnutím 

o poskytnutí dotace,

 po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu umožnit přímý přístup 

zaměstnancům poskytovatele k provádění kontroly podle zákona č. 552/1991 

Sb., o státní kontrole,

 vést o způsobilých výdajích projektu a použití dotace určené k financování 

způsobilých výdajů oddělenou evidenci a dokumentaci.

V souvislosti s realizací projektu má společnost zároveň povinnost informovat veřejnost 

o skutečnosti, že investice byla spolufinancována z fondů EU. Cílem tohoto opatření 

je informovat veřejnost včetně potenciálních zájemců o možnostech pomoci nabízené 

z EU.

Pro tento účel nechá firma XYZ, spol. s r. o. zhotovit pamětní desku, která bude 

umístěna před vstupem do prostor společnosti. Pamětní deska bude obsahovat větu 

„Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, resp. Evropským fondem 

pro regionální rozvoj“. Dále bude na desku vyraženo logo OPPI a vlajka EU.
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18 Postup získání podpory

V této kapitole stručně shrnu způsob, jakým lze podat žádost o podporu z Operačního 

programu Podnikání a Inovace a jaké povinnosti podpory pro žadatele vyplývají.

18.1 Žádost o dotaci

Žádost do dotačních programů OPPI se podává ve 2 krocích prostřednictvím internetové 

aplikace eAccount portálu www.czechinvest.org. Pro podání žádosti je nutný 

elektronický podpis.

1. krok:

 vyplnění a odeslání zjednodušené Registrační žádosti v elektronické formě,

včetně finančních výkazů pro rating,

 na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační žádosti, včetně 

ekonomického hodnocení žadatele agentura CzechInvest písemně informuje 

žadatele o výsledku hodnocení, cílem je zjistit, zda je projekt v souladu 

s vyhlášenými podmínkami programu, a jestli splňujete všechny předpoklady 

pro získání podpory dle podmínek programu,

 v případě předběžné přijatelnosti projektu agentura CzechInvest žadateli zasílá 

informaci o předběžné přijatelnosti projektu a datu pro vznik způsobilých 

výdajů.

2. krok:

 po potvrzení úspěšné registrace se elektronicky podává do 60 kalendářních dnů 

plná žádost, která obsahuje:

o finanční realizovatelnost projektu,

o studii proveditelnosti,

o energetický audit,

o doklad připravenosti investice, je-li k dispozici (stavební povolení),

o výpis z katastru nemovitostí,

o vymezení vlastnických vztahů na území, týkající se projektu (např. 

smlouva o budoucí kupní smlouvě).
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Po odeslání Plné žádosti včetně požadovaných příloh proběhne na příslušné agentuře 

její kontrola. Informace o výsledku kontroly bude odeslána opět elektronicky 

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

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

dostane vyrozumění o důvodu jejího zamítnutí.

V případě schválení projektu budou elektronicky zaslány také Podmínky poskytnutí 

dotace společně s výzvou k jejich podpisu a dalšími instrukcemi. Lhůta pro podpis 

a zaslání podepsaných Podmínek poskytnutí dotace zpět na CzechInvest je 30 dní.

K Podmínkám poskytnutí dotace se připojuje:

 výpis z Obchodního rejstříku,

 stavební povolení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu k podepsaným Podmínkám vystavuje Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace, které zasílá žadateli. Lhůta pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace je běžně cca 3 týdny od obdržení podepsaných Podmínek od žadatele.

18.2 Realizace projektu

Projekt se může (ve vztahu ke způsobilým výdajům) začít realizovat po přijetí 

Registrační žádosti. Datum pro vznik způsobilých výdajů se žadatel dozví společně 

s informací o přijetí Registrační žádosti prostřednictvím eAccountu. Žadatel však 

podstupujete riziko, že projekt nemusí být v hodnotícím procesu schválen, a náklady 

na jeho realizaci tak nebudete moci uplatnit.

Úspěšný žadatel musí dodržovat Podmínky realizace projektu, zejména:

 výběr dodavatelů zakázek, na které bude poskytnuta podpora z Operačního 

programu Podnikání a inovace, dle předem stanovených pravidel,

 zajištění publicity projektů dle stanovených pravidel,

 vedení analytického účetnictví
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18.3 Žádost o platbu

Podpora se vyplácí zpětně na základě předložené žádosti o platbu. Žádost o platbu 

dotace se podává formou elektronického formuláře přes eAccount po skončení etapy 

nebo celého projektu v souladu s Podmínkami poskytnutí dotace.

Formálně správná a kompletní žádost projde na příslušné agentuře procesem autorizace 

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

průmyslu a obchodu ČR ke schválení a následnému proplacení ve lhůtě cca 3 měsíců 

od podání žádosti o platbu.

18.4 Monitorování projektu

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

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

zjišťování pokroku v realizaci podpořených projektů. 

Příjemce dotace musí CzechInvest informovat o svém projektu v monitorovacích 

zprávách, které bude pravidelně předkládat prostřednictvím internetové aplikace 

eAccount. Ukazatele, které ve zprávách vykáže, jsou stanoveny v Podmínkách 

poskytnutí dotace.
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Závěr

Cílem mé práce bylo shrnout fakta a poznatky týkající se dotační politiky Evropské 

unie, srovnat jednotlivé dotační programy podpory, navrhnout vhodný investičního 

projekt a předložit podklady pro jeho realizaci.

V teoretické části jsem se zabýval analýzou obou dotační období týkajících se ČR, 

porovnal jsem jejich cíle a operační programy. Detailněji jsem se, z důvodu omezeného 

rozsahu této práce, věnoval pouze Operačnímu programu Podnikání a inovace.

V praktické části jsem se věnoval charakteristice firmy XYZ, spol. s r. o., předložil jsem 

její investiční záměr, porovnal vhodné dotační programy a vybral ten, o který měl 

podnik největší zájem. Následně jsem se zaměřil na zpracování investičního projektu

podle požadavků firmy a zaměření dotačního projektu. Navrhl jsem takové řešení, které

vyhovuje požadavkům společnosti po všech stránkách a zároveň vyhovuje podmínkám 

pro získání dotace v rámci programu EKO – Energie.

Podle provedených výpočtů jsem zjistil, že celková úspora z provozu zařízení po dobu 

jeho životnosti trojnásobně převýší náklady na jeho pořízení. Nabyl jsem tak 

přesvědčení, že investiční projekt je pro firmu přínosný a při dodržení podmínek 

proveditelný.
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Použité zkratky a pojmy

CF Fond soudržnosti

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

CNC Řízení obráběcího stroje počítačem, resp. programem

CzechInvest Agentura na podporu přílivu zahraničních investic

ČR Česká republika

eAccount Internetová aplikace pro komunikaci s agenturou CzechInvest

EAGGF Evropský zemědělský záruční a orientační fond

EBRD Evropská banka pro obnovu a rozvoj

EK Evropská komise

EMU Hospodářská a měnová unie

EQUAL Program zaměřený na boj proti diskriminaci na trhu práce

ER Evropská rada

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje

ES Evropská společenství

ESF Evropský sociální fond

EU Evropská unie

Faktoring Odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči 

původnímu věřiteli

FS Fond soudržnosti

EUR Měna Evropské hospodářské a měnové unie

FIFG Finanční nástroj na podporu rybolovu

HDP Hrubý domácí produkt

HND Hrubý národní důchod

UVW Přední výrobce nábytkářských CNC strojů

HSS Hospodářská a sociální soudržnost

INTERREG Program přeshraniční spolupráce mezi regiony

ISPA Nástroj předvstupních strukturálních politik

IT Informační technologie

JPD Jednotný programový dokument
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Just In Time Strategie držení zásob, která napomáhá zlepšit návratnost investic 

tím, že redukuje nadbytečné zásoby, které by jinak bylo nezbytné 

držet

Kč Česká koruna

KOGENERACE Společná výroba elektřiny a tepla

LEADER Iniciativa Společenství pro rozvoj venkova

MD Ministerstvo dopravy

MF Ministerstvo financí

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSP Malé a střední podniky

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

MZE Ministerstvo zemědělství

MŽP Ministerstvo životního prostředí

NRP Národní rozvojový plán

NUTS Nomenklatura územních statistických jednotek, územní statistické 

jednotky, vymezené pro potřeby regionální politiky Evropské 

unie

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

OP Operační program

OPI Operační program Infrastruktura

OPPI Operační program Podnikání a inovace

OPPP Operační program Průmysl a podnikání

OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů

PHARE Podpůrný program Evropské unie pro transformující se státy

RATING Hodnocení a porovnávání společnosti

ROP Regionální operační program

SAPARD Speciální akční program pro předvstupní pomoc v oblasti 

zemědělství a rozvoje venkova

SROP Společný regionální operační program

Sb. Sbírka zákonů
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SWOT Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a rizik

URBAN Program pro uskutečňování inovačních strategií ve městech a 

městských čtvrtích

Voštinové desky Materiál, skládající se ze tří vrstev: dvou nosných desek, mezi 

kterými je výplň z voštiny. Voštinová výplň vypadá jako včelí 

plástev. Tvoří ji řady šestiúhelníkových komůrek, kdy každá 

hrana komůrky tvoří hranu komůrky sousední. Jako materiál pro 

výrobu voštin se používá recyklovaný pevný papír (karton).


