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ABSTRAKT  

Cílem práce je posoudit způsoby financování podnikatelského záměru konkrétní 

výrobní společnosti se zaměřením na možnost financování projektu z fondů Evropské 

Unie. V teoretické části jsou diskutovány formy financování ze zdrojů Evropské Unie. 

V prakticky zaměřené části se práce věnuje firmě Montanna, spol. s r.o., představuje její 

investiční možnosti, na základě SWOT analýzy identifikuje investiční projekt a řeší 

způsoby jeho realizace, přičemž uvažuje financování formou dotace z fondů Evropské 

Unie.  

 

 

ABSTRACT 
The goal of the thesis is to consider various ways how to finance entrepreneurial plan of 

a concrete manufacturing company with the focus on project financing from the 

European Union funds. In the theoretical part financing forms from the European Funds 

are discussed.   Practical part focuses on Montanna Ltd, possible investment objectives 

are presented. The thesis also identifies investment plan and deals realization methods 

considering financing from the European Union funds.  
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Úvod 
 

Dne 1. května 2004 se po 15 letech vyjednávání stala Česká republika (ČR) oficiálně 

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

změn a překážek, řada jiných si za vstupem do EU představili nespočet výhod, které ze 

vstupu plynou. 

 

Většina velkých podniků si uvědomovala řadu 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. 

Změnou bylo druhé období 2007 – 2013, kdy došlo k výraznému zjednodušení 

podávání žádostí o dotace, vznikla řada institucí, která se soustředila na pomoc 

s vyřizováním žádostí. V neposlední řadě - na propagaci možností čerpání dotací 

z fondů EU bylo vyhrazeno více prostředků. 

 

Vstup do EU znamenal především výrazný kvalitativní posun – a to nejen u podniků. 

Vstupem do EU vznikla příležitost využít 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. Vstup do EU 

se bezvýhradně dotknul každého z nás.  
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1 Vymezení problému a cíle práce  
 

Tato diplomová práce pojednává o možnostech získávání finančních prostředků 

na konkrétní investiční projekt z fondů Evropské Unie. Cílem práce je posoudit 

investiční možnosti výrobní firmy Montanna, spol. s r.o. a vybrat takovou investici, 

která bude nejvíce vyhovovat aktuálním potřebám podniku a zároveň bude 

korespondovat s investiční představou jednatelů firmy. Projekt se konkrétně zabývá 

financováním nových technologií, které zmodernizují výrobní proces ve společnosti, 

a přispějí tak k vyšší konkurenceschopnosti nejen na českém, ale především 

na zahraničním trhu, kde společnost déle než 5 let působí, a má na tomto trhu i největší 

podíl svých zákazníků. 

 

V teoretické části jsou diskutovány formy financování ze zdrojů Evropské Unie. Pro 

pochopení dotační politiky jsem se rozhodl definovat a stručně popsat nejdůležitější 

orgány Evropské unie, neboť tyto informace jsou důležité pro komplexní pochopení 

dané problematiky a v návaznosti na to také pro pochopení možností čerpání finančních 

prostředků ze zdrojů Evropské unie. 

 

V prakticky zaměřené části se práce věnuje firmě Montanna, spol. s r.o., představuje její 

investiční možnosti, na základě SWOT analýzy identifikuje investiční projekt a řeší 

způsoby jeho realizace, upozorňuje na problémy, se kterými se může společnost při 

realizaci setkat. Financování investičního projektu uvažuji formou dotace z fondů 

Evropské Unie. 

 

Diplomová práce je v analytické a praktické části zpracována pro konkrétní výrobní 

firmu, ale vzhledem k tomu, že společnost patří mezi malé podniky, lze úvodní 

(teoretickou) část brát jako základní orientační přehled při výběru možné dotace pro 

malé a střední podniky. 
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2 Teoretická východiska práce 
 

Ve své diplomové práci se věnuji čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské 

unie. Domnívám se proto, že je vhodné definovat a stručně popsat nejdůležitější pojmy 

dané problematiky, neboť tyto informace jsou důležité pro komplexní pochopení 

Evropské unie a v návaznosti na to také pro pochopení možností čerpání finančních 

prostředků ze zdrojů Evropské unie. 

 

Evropská unie je tvořena členskými státy, které zůstávají nezávislými, suverénními 

národy. Svoji suverenitu však spojují, aby získaly sílu a světový vliv, který by žádný 

z nich sám mít nemohl. Spojování suverenity v praxi znamená, že členské státy delegují 

některé ze svých rozhodovacích pravomocí na jimi vytvořené a vzájemně sdílené 

instituce, aby rozhodování o specifických otázkách společného zájmu na evropské 

úrovni mohlo probíhat demokraticky. 

 

2.1 Orgány Evropské unie 
 
Obr. č. 2.1: Mapa Evropské unie 

 
Zdroj: http://www.eu-eu.euweb.cz/EU.gif 
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2.1.1 Evropský parlament (EP) 
 

EP zastupuje občany EU a je jimi přímo volen. Má sídlo ve Štrasburku, kde se koná 

jednou za měsíc plenární zasedání, doplňující jednání probíhají v Bruselu. 

V současnosti v něm zasedá 785 poslanců z 27 členských státu Evropské unie, počet 

poslanců každého členského státu je stanoven Smlouvou. Česká republika obsadila 24 

křesel. Parlament má tři základní pravomoci: legislativní, rozpočtovou a kontrolní.  

 

2.1.2  Evropská rada (ER)  
 
Evropská rada byla založena roku 1974, je nejvyšším orgánem Evropské unie. Jejími 

členy jsou hlavy států nebo vlád členských zemí Evropské unie a zasedání se účastní 

předseda Komise a ministrů zahraničních věcí. Předsednictví se odvozuje 

od předsednictví Rady EU. Evropská rada se schází zpravidla čtyřikrát ročně na řádném 

zasedání a jejím úkolem je určovat směr rozvoje Evropské unie. Evropskou radu 

můžeme považovat za nejprestižnější sestavu Rady Evropské unie. 

 

2.1.3 Rada Evropské unie 
 
„Rada je hlavní rozhodovací institucí Evropské Unie. Stejně jako Evropský parlament 

byla i Rada zřízena v padesátých letech zakládajícími smlouvami. Zastupuje členské 

státy a jejich schůzek se účastní jeden ministr z každé vnitrostátní vlády EU. Každý 

ministr v Radě je zplnomocněn k závaznému jednání jménem své vlády. Podpis 

ministra je tím pádem zároveň podpisem celé vlády. Každý ministr v Radě navíc nese 

zodpovědnost vůči svému vnitrostátnímu parlamentu a vůči občanům, které parlament 

zastupuje. Tímto je zajištěna demokratická legitimita rozhodnutí Rady.  

 

Prezidenti a/nebo předsedové vlád členských států se setkávají s předsedou Evropské 

komise jako Evropská rada až čtyřikrát do roka. Tyto schůzky „na nejvyšší úrovni“ 

stanoví celkovou politiku EU a řeší otázky, které by na nižší úrovni nemohly být 

vyřešeny (tj. ministry na pravidelných zasedáních Rady). Vzhledem k důležitosti 
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jednání Evropské rady trvají často dlouho do noci a upoutávají velkou pozornost 

sdělovacích prostředků.“ 1

2.1.4 Evropská komise 

 

 
Úkolem Komise je zastupovat a bránit zájmy EU jako celku. Není závislá na 

vnitrostátních vládách. Sestavuje návrhy nových evropských právních předpisů, které 

předkládá Evropskému parlamentu a Radě, řídí a provádí politiky EU a rozpočet, 

společně se Soudním dvorem vymáhá evropské právo, zastupuje EU na mezinárodní 

scéně. Má sídlo v Bruselu, kanceláře Komise se však nachází i v Lucembursku. 

 

2.1.5  Soudní dvůr Evropských společenství 
 
Soudní dvůr byl založen v roce 1952, má sídlo v Lucemburku. Jeho úkolem je 

zajišťovat, aby právní předpisy EU byly vykládány a uplatňovány ve všech zemích EU 

stejně, tj. tak, aby bylo právo stejné pro každého. Soudní dvůr také zajišťuje, aby 

členské státy a orgány EU jednaly v souladu s požadavky evropského práva. Soudní 

dvůr má pravomoc řešit právní spory mezi členskými státy EU, orgány EU, podniky 

i fyzickými osobami. 

 

Soudní dvůr se skládá z jednoho soudce z každého členského státu, je zde tedy 

zastoupeno všech 27 vnitrostátních právních systémů EU. V zájmu efektivnosti se však 

zřídka zasedá v plénu. Obvykle zasedá jako „velký senát“ složený pouze ze 13 soudců 

nebo v senátech po pěti nebo třech soudcích. 

 

2.1.6 Evropský účetní dvůr 
 
„Účetní dvůr byl založen v roce 1975, má sídlo v Lucemburku. Úkolem Účetního dvora 

je kontrolovat, zda finanční prostředky EU pocházející od daňových poplatníků jsou 

řádně vybírány a zda jsou vynakládány v souladu s právními předpisy, hospodárně a pro 

plánovaný účel. Jeho cílem je zajistit, aby daňoví poplatníci získali za své peníze 

                                                 
1 http://europa.eu/institutions/inst/council/index_cs.htm 
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nejvyšší hodnotu, a má právo prověřovat jakoukoli osobu nebo organizaci, která 

nakládá s finančními prostředky EU.“ 2

Účetní dvůr se skládá z jednoho člena z každé země EU. Členové jsou určeni Radou 

na obnovitelné funkční období šesti let. Členové volí ze svých řad prezidenta 

na obnovitelné funkční období tří let. 

 

 

3

2.2 Fondy Evropské unie v letech 2000 – 2006 

 

 

 

„Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské 

a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky 

určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich 

regiony.“ 4

• Strukturální fondy:    

 

Evropská unie disponuje v současnosti třemi hlavními fondy: 

o Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

o Evropský sociální fond (ESF) 

• Fond soudržnosti (FS) 

  

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. 

 

2.2.1  PHARE  
 
Tento fond spolufinancoval projekty vyrovnávající rozdíly v oblastech technické 

vybavenosti příhraničních municipalit, propagoval české exportéry a studijní pobyty 

učitelů v zahraničí. V současnosti existuje několik programů Phare, jejichž cílem je 

zlepšení situace malých a středních podniků, zlepšení infrastruktury, rozvoj lidských 

zdrojů či podpora odstraňování povodňových škod. 
                                                 
2 http://europa.eu/institutions/inst/auditors/index_cs.htm 
3 http://www.finance.cz/evropska-unie/informace/instituce/ucetni-dvur/ 
4 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU 
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2.2.2 SAPARD 
 
Program SAPARD byl speciálním programem pro zemědělství a rozvoj venkova. 

Po vstupu ČR do EU byl nahrazen programem Rozvoj venkova a multifunkční 

zemědělství. 

 

2.2.3 ISPA  
 
ISPA byl nástroj předvstupních strukturálních politik. Byl zaměřen na financování 

rozsáhlých 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. 

 

„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).“ 5

 

 

  

                                                 
5 http://www.muni.cz/sci/research/publications/817357/?lang=cs 
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2.3 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: 

2.3.1 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. 6

2.3.2 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.  

2.3.3 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. 

                                                 
6 
http://www.naseevropa.cz/portal/port_data.nsf/acd044e50540cb41c1256e8300240b56/c5f9cf173393fe4d
c1256e8e0068729a?OpenDocument 
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2.4 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: 

 

2.4.1 Strukturální fondy 
 
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 

 
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-
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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. 7

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. 

 

 

8

2.4.2 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. 

 

                                                 
7 http://www.strukturalnifondy.info/clanek.php?clanek=172 
8 http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Fond-soudrznosti 
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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. 2.1: 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/Programy-2004-2006 
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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. 2.2: Alokace strukturálních operací pro ČR v letech 2004 – 2006 podle oblastí 

podpory 

 
Zdroj: Na základě informací z Tab. č. 2.1  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. 

 

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

36%60%

4%

Fond soudržnosti
Strukturální fondy
Iniciativy společenství
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2.5 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. 9

• OP průmysl a podnikání (rozvoj podnikatelského prostředí; rozvoj 

konkurenceschopnosti podniků; technická pomoc). 

 

 
Rámec podpory Společenství byl naplňován prostřednictvím pěti operačních programů 

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

• 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). 

 

                                                 
9 http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006 
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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. 2.2: 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. 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/index.php?show=000008000002�
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Jednotlivým operačním programům bylo v programovacím období 2004 – 2006 

přiděleno následující množství finančních prostředků: 

  

Tab. č. 2.3: 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. 2.3: Rozdělení prostředků strukturálních fondů mezi operační programy 

 
Zdroj: na základě informací z Tab. č.  2.3 zpracováno autorem 

Rozdělení prostředků strukturálních fondů mezi 
operační programy

17%
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OP Průmysl a podnikání

OP Infrastruktura

OP Rozvoj lidských zdrojů

OP Rozvoj venkova a
multifunkční zemědělství
SROP
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2.6 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“ 10

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.“ 

 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. 

 

11

                                                 
10 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU 
11 http://www.profactor.cz/index.php?page=fondy_eu 
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2.7 Cíle regionální politiky v letech 2007 – 2013 
 

2.7.1  Cíl Konvergence  
 
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. 12

• 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). 

 

2.7.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost  
 
Tento cíl 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 

                                                 
12 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU 



27 
 

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 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. 2.4: 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. 2.4: Mapa ČR: skladba 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II) 
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Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika 

2.7.3 Cíl Evropská územní spolupráce  
 
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. 13

• podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti. 

 

 

Hlavní priority cíle Evropská územní spolupráce: 

• životní prostředí a předcházení rizikům. 

• řízení vodních zdrojů. 

 

Na cíl Evropská územní spolupráce je České republice vyhrazeno 0,39 mld. €. 

Financování tohoto cíle zajišťuje ERDF. 14

                                                 
13 http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/060714_a_cs.htm 
14 http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013 
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2.8 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.“ 15

2.8.1 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. 

 

                                                 
15 http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU 
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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. 

  

2.8.2 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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2.8.3 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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2.9 Operační programy 2007 – 2013 
 

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

Regionální politiky. 

 

2.9.1 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).16

 

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. 

 

 

                                                 
16 http://www.mmr.cz/Strukturalni-fondy/Programovaci-obdobi-2007-2013/Programy-Dotace/Programy-
pro-mistni-samospravu-(1)/Operacni-program-Podnikani-a-inovace 
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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. 

 

2.9.2 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). 

 

2.9.3 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. (17) 

 

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), 
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• Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy). 

 

Obr. č. 2.5: Schéma rozdělení jednotlivých operačních programů mezi cíle Regionální 

politiky v letech 2007 – 2013 

 

 
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getfile/380025dd-ae27-496a-85ff-0ddb7d0f242a/rp.aspx 
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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. 2.5: 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/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5a5a7a80-ae4c-48e2-add9-

0719b2872d7a
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Tab. č. 2.6: 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 
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Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/konecna-alokace-zdroju-

fondu-eu-2007-13/1001573/41476/ 

 

 

Tab. č. 2.7: Srovnání Cílů a nástrojů politiky soudržnosti programových období 2000 – 

2006 a 2007 – 2013 

 
Zdroj: vypracováno autorem 
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2.10 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.  

 

Zaměřuje se 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. (18) 

 

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. 
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Přehled prioritních os, jejich cílů a navazujících programů je uveden v následujícím 

obrázku: 

Obr. č. 2.6: 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. 2.8: Zprostředkující subjekty OPPI 

Zprostředkující subjekt Program 

CzechInvest Rozvoj 

ICT a strategické služby 

ICT v podnicích 

Inovace 

Potenciál 

Spolupráce 

Prosperita 

Školící střediska 

Nemovitosti 

Poradenství 

Česká energetická agentura EKO-Energie 

CzechTrade Marketing 

ČMZRB Start 

Progres 

Záruka 

Zdroj: vypracováno autorem 
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3 Analýza problémů a současná situace 
 
V této kapitole se věnuji rozboru výrobní firmy. Pozornost zasluhuje především SWOT 

analýza, ze které vyplynuly zcela jednoznačné nedostatky, které by podnik měl 

eliminovat, pokud bude chtít udržet své postavení na trhu. 

 

3.1 MONTANNA, spol. s r.o. - charakteristika firmy 
 

Firma Montanna, spol. s r. o. se sídlem v Pelhřimově je výrobním a obchodním 

podnikem, jehož hlavním zaměřením je výroba a prodej nábytkových dílců. Společnost 

Montanna, 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 Pech, 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 HOMAG, které umožnily 

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

 

V roce 2005 se Montanna, spol. s r. o. podílela společně s firmou HOMAG na vývoji 

nového stroje na výrobu voštinových desek, funkční prototyp firma získala, a stala 
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se tak jediným majitelem takového stroje v Evropě v té době. V současnosti se podnik 

věnuje výrobě nábytkových dílců, voštinových desek a vývoji dokonalejších technologií 

výroby svých produktů. V posledních dvou letech získala firma díky předchozím 

úspěšným projektům několik významných zákazníků, kterým vybavuje prostory 

nábytkem po celém světě. 

 

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

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

s budoucími zákazníky. Ing. Miroslava Pechová 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. 3.7: Organizační struktura firmy Montanna, spol. s r. o. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: vypracováno autorem 
 

Společnost od roku 1997 sídlí na adrese: Matějkova 2026, Pelhřimov. 

Jiří Pech Ing. Miroslava Pechová 

Účetní Asistentka 

Technolog Vedoucí výroby 

Mistr Vedoucí odbytu 

Skladník Vedoucí směny 

Vedoucí směny 2 

Vedoucí směny 3 
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3.1.3 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). Firma vyvinula způsob spojení voštinových desek bez viditelného 

kování. Montanna díky tomu dokáže vyrobit plně demontovatelný nábytek, na kterém 

nebude použitý jediný šroub, což je v současné době značná konkurenční výhoda. 

 

Použití nejmodernějších strojních vybavení v Evropě umožňuje firmě Montanna, spol. 

s r. o. produkovat kvalitní výrobky při relativně nízkých cenách. Moderní CNC stroje 

HOMAG umožňují pružně reagovat na změny a nové požadavky zákazníků. Nicméně 

stávající způsob řízení výroby neumožňuje vytížit stroje optimálně – z důvodu 

nedokonalého řízení výroby dochází často ke zbytečným prostojům.  

 

3.1.4 Odběratelé a dodavatelé 
 
Jedním z primárních cílů Firmy Montanna, 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 při ideálních podmínkách 

vytížit její výrobní kapacitu. Mezi klíčové odběratele firmy patří Ikea, Adidas, Hotel F1, 

Van Der Valk, Nivea, L‘Oreal, Každý odběratel je smluvně vázán k odběru 

stanoveného množství určitého výrobku měsíčně po dobu 1 – 5 let. Často však dochází 

ke komplikacím jak na straně odběratele, tak na straně firmy, a tím dochází 

k významnému snižování efektivity výroby a tím i ke zvyšování nákladů.  
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3.1.5 SWOT analýza podniku 
 
Na základě analýzy získaných informací o společnosti Montanna, 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). 

 

Tab. č. 3.9: SWOT analýza firmy Montanna, 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), 

 nejmodernější strojní vybavení ve 

střední Evropě, 

 neustálé zvyšování kvality 

výrobků, 

 vývoj voštinových desek. 

 Prodlužování dodacích termínů, 

 nedostatečná platební morálka 

odběratelů, 

 krátkodobé finanční nestability 

podniku, 

 nízká efektivita výroby, 

 množství skladových zásob, 

 

Příležitosti Hrozby 

 Zvýšení konkurenceschopnosti 

firmy, 

 zvýšení efektivity výroby, 

 zrychlení výroby, 

 možnost uspokojení více 

zákazníků, 

 Konkurence z EU, 

 rostoucí mzdové náklady, 

 neúspěch vývoje voštinových 

desek, 

 dlouhodobá nespolehlivost 

klíčových odběratelů z důvodu 

všeobecného útlumu poptávky na 
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 vstup na trh s novým výrobkem, 

 rozšíření portfolia odběratelů, 

 zvýšení tržního podílu, 

 vytvoření více pracovních míst. 

trhu vlivem ekonomické krize. 

Zdroj: vypracováno autorem 

 

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. Z analýzy jsou však zřejmé 

závažné nedostatky společnosti, které sice vedení nevnímá jako zásadní problémy 

v současnosti, mohou však být hrozbou v budoucnu. Jedná se především o nízkou 

efektivitu výroby a o náklady, které firma vynakládá z důvodu nedokonalého řízení 

výroby. 

 

3.1.6 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.  
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3.2 Investiční záměr firmy Montanna, 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 Montanna, 

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

 

Tab. č. 3.10: Možnosti společnosti Montanna, spol. s r. o. využití podpory z fondů EU 

Programy podpor 
OPPI Možnost využití prostředků pro společnost Zájem 

společnosti 

ICT v podnicích modernizace stávajícího informačního 
systému velký 

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

z obnovitelných a druhotných zdrojů energie 
malý 

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 

Školicí 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 vytvoření nové internetové prezentace střední 

 Zdroj: vypracováno autorem 
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Z předchozí tabulky je zřejmý široký rozsah možností, který se firmě Montanna, spol. 

s r. o. nabízí. Zájem, který má 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 ICT v podnicích v rámci OP 

Podnikání a inovace.  

 

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

investiční akce, vedoucí k trvalému rozvoji firmy. Ze SWOT analýzy i aktuálních 

potřeb firmy vyplynulo, že nutnou investicí je v současné době inovace informačního 

systému firmy, která by dokázala vyřešit následující problémy: 

• snížení skladových zásob, 

• zvýšení efektivity a rychlosti výroby, 

• zvyšování nákladů na výrobu, 

• prodlužování dodacích lhůt. 

 

Inovace stávajícího informačního systému by umožnila: 

• zefektivnění a zrychlení výroby,  

• snížení provozních nákladů, 

• zvýšení flexibility dodávek společnosti, 

• snížení stavu skladových zásob, 

• zvýšení konkurenceschopnosti firmy, 

• zlepšení pracovních podmínek, 

• vytvoření nových pracovních míst. 

 

Firmě se naskýtá možnost využít v souvislosti s nutnou investicí třetí výzvy programu 

ICT v podnicích v rámci OPPI a získat tak na inovaci stávajícího informačního systému 

dotaci. Tato výzva naplňuje cíl podpořit konkurenceschopnost malých a středních 

podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti 

pořizování a rozšiřování informačních systémů, včetně dalších prvků ICT.  
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Elektronická registrační žádost o poskytnutí dotace byla zahájena 1. ledna 2010. Žádosti 

je možné podat do 15. října 2010. Plné žádosti bude možné podat od 8. března 2010 do 

15. února 2011. Pro tuto výzvu je k vyčerpání určeno 500 mil. Kč.  
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4  Vlastní návrhy řešení 
Tato kapitola se zabývá konkrétním investičním projektem „Inovace výrobního 

procesu“, shrne a popíše jeho součásti, upozorní na možná úskalí v souvislosti zavedení 

změny do výroby, sestaví finanční rozpočet, nastíní způsob financování investice a 

shrne podmínky, které je nutné dodržet pro získání dotace. 

 

4.1 Investiční projekt – Inovace výrobního procesu 
 
Konzultoval jsem představu firmy Montanna, spol. s r. o. o inovaci IS s několika 

společnostmi, zabývající se vývojem takového softwaru, jaký Montanna požaduje a 

došel jsem ke zjištění, že inovace IS by měla vyústit v následující změny:  

• Zautomatizování plánování výroby – řídí IS 

o zefektivnění a zrychlení výroby, 

o zvýšení produkce, 

o snížení nákladů, 

o zpřesnění dodacích termínů, 

o zvýšení pracovních míst. 

• Zavedení zásobování metodou Just In Time napojením na IS dodavatelů 

o snížení zásob, 

o snížení nákladů, 

o zásobování bude řídit IS, nikoliv vedoucí pracovníci, 

o zpřesnění dodacích termínů. 

• Změna časové mzdy na úkolovou (v návaznosti na zavedení elektronické 

evidence docházek a výrobků) 

o zefektivnění výroby, 

o snížení nákladů, 

o zlepšení pracovních podmínek, 

o motivace zaměstnanců. 

• Zavedení elektronické evidence docházek zaměstnanců (napojení na IS) 

o okamžité zpracování dat, 

o snížení nákladů, 

o zefektivnění výroby, 
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o motivace zaměstnanců 

• Zavedení elektronické evidence výrobků (napojení na IS) 

o okamžité zpracování dat, 

o přesné výstupy, 

o dokonalá kontrola výroby. 

 

Jako ideální se jevila spolupráce s firmou Infor Global Solutions s. r. o., která 

společnosti Montanna dokázala nabídnout takový programový komplet, který dokáže 

pokrýt veškeré její potřeby. 

 

Inovace IS bude spočívat především v celkové změně fungování výroby jako celku. 

Bude rozdělena do několika dílčích částí, protože nebude možné zavést všechny změny 

najednou. 

 

4.1.1 Zautomatizování plánování výroby – Infor SCM Planner 
 
Infor SCM Planner poskytuje dokonale synchronizovaný výrobní plán, jež bere v úvahu 

i různá omezení, jako např. kapacitu strojů, dostupnost materiálu a dovednosti 

zaměstnanců. Planner umožňuje splnit zákaznické cíle při současném dosažení vyšší 

produktivity a nižších provozních nákladů. Systém disponuje třemi plánovacími 

procesory, celkovou flexibilitou při definici důležitých omezení a rychlostí technologií 

s rezidentní pamětí. Poskytuje tak vše, co plánovači potřebují k zefektivnění výrobního 

provozu. 17

• zvýšit produktivitu výroby až o 20 %,  

 

 

Infor na své webové prezentaci uvádí, že předním společnostem v odvětví přesného 

strojírenství a hi-tech výroby, které využívají Infor SCM Planner napojený na jejich 

ERP systémy pomáhá: 

• snížit náklady na suroviny až o 20 %, 

• minimalizovat zásoby hotových výrobků až o 40 %, 

• snížit nákupní požadavky až o 15%. 

                                                 
17 http://cz.infor.com/solutions/scm/mfgplanning/planner/ 
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Komponenta Planner  umožňuje modelovat jednodušší nebo nejsložitější výrobní 

prostředí na více závodech současně. Tři plánovací procesory obohacují schopnosti 

běžných MRP systémů a poskytují komplexní plánování optimalizované podle 

zvoleného reálného omezení. Nové zákaznické objednávky je možné integrovat 

do plánu a testovat jejich dosažitelnost s ohledem na aktuální omezení, bez narušení 

aktuálních výrobních plánů. 

 

Toto řešení lze integrovat s jakýmkoliv ERP systémem, který poskytuje informace 

o zásobách, kusovnících a objednávkách zákazníka. S ERP řešením Infor se firmě 

dostává plánování materiálových požadavků (MRP), hlavní plán výroby (MPS) 

a plánování distribučních požadavků (DRP) v jednom jediném modulu. Paměťově-

rezidentní zpracování a plánování zohledňující omezeních je dokonalým nástrojem pro 

plánování typu "what-if" a významně posiluje schopnost reakce vůči změnám 

dodavatelských podmínek nebo příležitostem získat objednávku od nového zákazníka. 
18

4.1.2  Zavedení zásobování metodou Just In Time  

 
 

 
Just In Time je strategie držení zásob, která napomáhá zlepšit návratnost investic tím, 

že redukuje nadbytečné zásoby, které by jinak bylo nezbytné držet. Tím jsou snižovány 

náklady, které jsou s držením zásob spojené. Celý proces je řízen Infor SCM 

Plannerem, který neustále sleduje skladové zásoby a porovnává je s plánem výroby. 

Systém dokáže podle nashromážděných dat přesně určit okamžik dodávky potřebného 

materiálu a automaticky odesílá požadavek dodavateli. Nové zboží je objednáváno 

ve chvíli, kdy množství zboží na skladě dosáhne předem stanovené hladiny. Tento 

přístup šetří prostory a peníze.  

 

V momentě, kdy bude tato strategie správně implementována, povede ke značným 

zlepšením v podobě návratnosti investic, zvýšení produktivity, snížení výrobních zásob, 

                                                 
18 http://cz.infor.com/solutions/scm/mfgplanning/planner/ 
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snížení množství odpadu, úspoře výrobních a skladovacích prostor, zlepšení kvality 

a efektivnosti výroby. 

 

Předpokladem pro zavedení metody JIT je splnění dvou základních podmínek 

z hlediska dopravy. První je změna ve vztazích dodavatele k odběrateli, kdy 

se dodavatel smluvně zavazuje za poskytování požadované kvality dodávaného 

materiálu. Dále se zavazuje, že poskytne odběrateli veškeré informace potřebné 

k plánování, a že pro dodávky vytvoří takové přepravní jednotky, které budou 

kontinuálně procházet všemi procesy v kontinuálním toku. Další podmínkou je svěření 

přepravy kvalitnímu a odpovědnému přepravci. Cempírek udává, že spolehlivost 

a přesnost dopravy je ceněna více, než samotná její rychlost. 19

4.1.3 Změna časové mzdy na úkolovou 

 

 

Klíčem k úspěšné implementaci JIT je těsná a častá komunikace s dodavateli založená 

na vzájemné důvěře. Zároveň je nutné na tuto změnu dostatečně připravit zaměstnance 

firmy, objasnit jim důvod, proč k této změně dochází, a vysvětlit výhody, které z této 

změny plynou.  

 

 
V současné době jsou dělníci ve firmě hodnoceni podle počtu odpracovaných hodin. 

Tato metoda nijak nemotivuje zaměstnance k vyšší výkonnosti, necítí ani dostatečnou 

zodpovědnost za odvedenou práci. Za současného stavu, kdy firma produkuje pouze 

několik rozličných nábytkových dílců, se nabízí možnost změny z časové mzdy 

na úkolovou, kdy budou zaměstnanci ohodnoceni podle množství odvedené práce. Tím 

firma docílí mnohem vyšší motivace, každý zaměstnanec bude přímo zapojen 

do výrobního procesu, a bude na jeho odvedené práci bezpodmínečně záviset i jeho 

výdělek.  

 

Zájmem vedení je, aby zaměstnanci chápali podíl svého pracovního úsilí v širším pojetí, 

aby si uvědomili, že na kvalitě jejich práce závisí úspěch celé firmy, aby si vážili své 

práce a měli jistotu nadprůměrného výdělku v případě dobře odvedené práce.  

                                                 
19 http://logistika.ihned.cz/3-19989740-cemp%EDrek-B00000_d-a3 
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Zavedení úkolové mzdy vyžaduje: 

• stanovit předem hospodárně technologický postup, pracovní postup a normy 

spotřeby práce, 

• zajistit technické a organizační požadavky pro plynulé plnění pracovních úkolů - 

tj. suroviny, materiál, polotovary, nástroje a výrobní dokumentaci 

v požadovaném množství, kvalitě a termínu, 

• spolehlivou evidenci a kontrolu množství a kvality práce, 

• možnost ovlivnění plnění výkonových norem pracovním úsilím, 

• nesnižování bezpečnosti práce a neohrožování zdraví pracovníků při zvýšeném 

pracovním výkonu. 

 

Technologické a pracovní postupy má firma již k dispozici, normy spotřeby práce pro 

jednotlivé úseky výroby jsou sledovány již dnes pro analýzu efektivnosti jednotlivých 

středisek výroby. 

 

Technické a organizační požadavky zajistí IS zavedením metody JIT, stejně tak IS 

zajistí evidenci a kontrolu množství odvedené práce, na kvalitu odvedené práce dohlíží 

vedoucí směn, mimo jiné bude každý zaměstnanec za kvalitu odvedené práce osobně 

odpovědný.  

 

Každý zaměstnanec bude mít možnost svým pracovním úsilím ovlivnit plnění 

výkonových norem, které budou reálně stanoveny tak, aby každý dělník měl možnost 

dosáhnout nadprůměrných výdělků. 

 

Vedení firmy si je zároveň vědomo úskalí, které tato změna přináší. Dá se očekávat, že 

řada zaměstnanců nepřijme tuto změnu s radostí. Budou se nejspíše obávat, že normy 

nebudou stanoveny tak, aby měli skutečně možnost ovlivnit svůj příjem. Je zřejmé, že 

ne každý možnost podílení se na vlastním příjmu ocení a někteří se budou snažit systém 

bojkotovat. Pro tento případ bude nutné proškolit vedoucí směn, aby dokázali 

zaměstnancům vysvětlit výhody této změny a přesvědčit je o oboustranné výhodnosti 

tohoto systému. 
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4.1.4 Zavedení elektronické evidence docházek zaměstnanců 
 
Elektronická evidence bude sloužit ke kontrole pohybu zaměstnanců v průběhu 

pracovní doby a k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.   

 

Využitím evidence docházky bude dosaženo lepšího využití pracovní doby zvýšením 

osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem, zvýšení pracovní morálky, 

vyloučení neoprávněných přesčasových hodin u těch zaměstnanců, kteří nebudou 

hodnoceni podle úkolové mzdy. Přístupovými moduly navíc bude zamezen vstup osob 

do určených objektů podniku. Jedná se tedy i o bezpečnostní opatření.  

 

Elektronická evidence bude napojena na IS firmy, každý zaměstnanec bude mít vlastní 

bezkontaktní přívěšek, který bude nutné použít při vstupu a opuštění svého pracoviště. 

IS bude schopen ze získaných dat automaticky zpracovat podklady pro mzdovou 

agendu.  

 

4.1.5 Zavedení elektronické evidence výroby 
 
Elektronická evidence a sledování výroby je přímo navázána na Infor SCM Planner, 

slouží ke sběru dat a vyhodnocení libovolných výrobních procesů od přijetí objednávky 

po expedici výrobku. Systém plně automatizuje vyhodnocení časové náročnosti 

zakázek, dílčích výrobků, operací a spotřeby materiálu pro zjištění nákladovosti. 

Evidence navazuje na sklad materiálu a sklad hotových výrobků.  

 

Systém je schopen evidovat, kusovou i sériovou výrobu, hodinovou i úkolovou operaci. 

Pracuje s čárovými kódy, poskytuje přehled celkové produkce i přehled nákladů 

na jeden vyrobený kus. Systém je schopen připravit podklady pro fakturaci výrobků, 

dokáže automaticky spočítat cenu nového výrobku dle požadovaného způsobu 

provedení.  

 

Pro každý výrobek je možno předem nanormovat druhy, ceny a objem potřebných prací 

a vytvořit tak technologický postup výroby a cenový plán. Každá zakázka, pozice, druh 
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práce, případně pracoviště jsou v systému vždy identifikovány jedinečným čárovým 

kódem. Zadáváním těchto kódů na terminálu eviduje každý pracovník odvedenou práci. 

Sběrné terminály umožňují dle nastavení nejen evidenci běžného začátku a konce 

zakázky, ale také čas přípravy, úplné dokončení operace nebo otevření více souběžných 

zakázek jedním pracovníkem.  

 

4.1.6  Rozpočet projektu 
 
Rozpočet projektu a termíny, kdy by se měly které části projektu realizovat, jsou 

uvedeny v následující tabulce. Uvedené položky jsou nezbytné pro realizaci projektu 

a jsou uvedeny mezi uznatelnými náklady projektu.  

 
Tab. č. 4. 11: Náklady spojené s pořízením jednotlivých modulů a termíny realizace 

Položka: Termín 
realizace Náklady v Kč 

IS Infor SCM Planner Říjen 2010 8 900 000,-- 

Náklady spojené se zavedením JIT Prosinec 2010 450 000,-- 

Náklady spojené se změnou mzdy Leden 2011 250 000,-- 

Modul elektronické evidence docházky Listopad 2010 1 640 000,-- 

Modul elektronická evidence výroby Únor 2010 3 990 000,-- 

Náklady celkem  15 230 000,-- 
Zdroj: vypracováno autorem 

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH, cena je včetně instalace, potřebného hardwarového 

vybavení a zaškolení.  
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4.2 Financování projektu 

 
Firma Montanna, spol. s r. o. bude financovat část projektu z cizích zdrojů. Počítá 

s využitím finanční podpory z fondů EU ve formě dotace. Možnost získání dotace 

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

záměru.  

 

Podle níže uvedené mapy intenzity podpory a podle níže uvedených podmínek pro 

získání dotace má firma nárok na finanční podporu ve výši maximálně 60 % celkových 

nákladů projektu. Pro další vývoj budu proto počítat s dotací v hodnotě 9 138 000,-- Kč, 

což je částka odpovídající 60 % uznatelných nákladů investičního projektu. Vzhledem 

k tomu, že finanční podpora z fondů EU se vyplácí zpětně, rozhodlo vedení o využití 

Úvěru na předfinancování grantu EU. Tento krátkodobý až střednědobý úvěr slouží 

k překlenutí časového nesouladu mezi potřebou hradit uznatelné výdaje projektu 

a čerpáním dotace ze Strukturálních fondů EU. Firma bude žádat o investiční úvěr 

v hodnotě dotace, tj. 9 138 000,-- Kč, zbylou část – 6 092 000,-- Kč bude Montanna 

hradit z vlastních zdrojů.  

 

Montanna, spol. s r. o. dlouhodobě spolupracuje s Komerční bankou (KB), a to nejen při 

vyřizování úvěrů. Na čerpání úvěrů má díky tomu výhodnou úvěrovou sazbu 6,2 % 

p. a., jejíž výše je odvozena zároveň od dobré platební morálky firmy při předchozích 

čerpání úvěru. Firma záměrně zvolila místo úvěru na předfinancování grantu EU úvěr 

investiční, který pokryje náklady investice i v případě, že by dotace nakonec přiznána 

nebyla. Montanna se tak rozhodla z toho důvodu, aby bylo stoprocentně zajištěno 

financování investice i v případě budoucího odnětí nároku na dotaci, což by jinak mohlo 

projekt ohrozit. V případě získání dotace bude mít firma možnost úvěr předčasně splatit. 
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Tab. č. 4.12: Vstupní data pro výpočet splátkového kalendáře 

Výše úvěru 9 138 000 Kč 

Roční sazba 6,2% 

Čtvrtletní sazba 1,550% 

Počet let splácení 3 

Počet splátek 12 

Anuita na splátku 837 771,78 Kč 

Roční anuita 3 351 087,12 Kč 
Zdroj: vypracováno autorem 

 

 

4.2.1 Splátkový kalendář úvěru 
 

Tab. č. 4.13: Splátkový kalendář úvěru 

Období Splátka Úrok Dlužná částka 

  9 138 000,00 Kč 

1 837 771,78 Kč 137 070,00 Kč 8 437 298,22 Kč 

2 837 771,78 Kč 126 559,47 Kč 7 726 085,91 Kč 

3 837 771,78 Kč 115 891,29 Kč 7 004 205,42 Kč 

4 837 771,78 Kč 105 063,08 Kč 6 271 496,72 Kč 

5 837 771,78 Kč 94 072,45 Kč 5 527 797,39 Kč 

6 837 771,78 Kč 82 916,96 Kč 4 772 942,58 Kč 

7 837 771,78 Kč 71 594,14 Kč 4 006 764,93 Kč 

8 837 771,78 Kč 60 101,47 Kč 3 229 094,63 Kč 

9 837 771,78 Kč 48 436,42 Kč 2 439 759,27 Kč 

10 837 771,78 Kč 36 596,39 Kč 1 638 583,88 Kč 

11 837 771,78 Kč 24 578,76 Kč 825 390,85 Kč 

12 837 771,78 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Celkem: 10 040 880,40 Kč 902 880,40 Kč 0,00 Kč 
Zdroj: vypracováno autorem 
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4.3 Přínos návrhů řešení  
 
Zásadní přínos tohoto investičního projektu spočívá v komplexní reorganizaci výroby. 

Zavedením zmíněných změn - zautomatizováním plánování výroby, zavedením 

zásobování metodou Just In Time napojením na IS dodavatelů, změnou časové mzdy na 

úkolovou, zavedením elektronické evidence docházky zaměstnanců a zavedením 

elektronické evidence výroby dojde ke zvýšení produktivity firmy, dle statistických dat 

firmy Infor lze očekávat zvýšení produktivity až o 20 % (v porovnání s podobnými 

subjekty v odvětví).  

 

Vedení firmy odhaduje v důsledku dokonalejšího plánování výroby a změny mzdy (tím 

i větší motivaci zaměstnanců k pracovnímu výkonu), v prvním roce růst tržeb o 5 %. 

Celkové náklady vzrostou o 4 %, nepočítá se totiž s okamžitým účinkem implementace 

změn do výroby. V prvním roce se očekává zvýšení mzdových nákladů o 20 %, 

a to z toho důvodu, že zavedení úkolové mzdy je v plánu na leden 2011, očekává se 

vyšší motivace zaměstnanců, tím i vyšší pracovní výkon. Vedení je připraveno tento 

nárůst výkonu odměnit, aby zaměstnanci získali důvěru v nový systém hodnocení jejich 

odvedené práce.  

 

Přesto, že účinek změn nebude v prvním roce tolik znatelný, zisk firmy by měl vzrůst 

o 79 %. Přínosy ve finančním vyjádření shrnuje následující tabulka: 
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Tab. č. 4.15: Finanční vyjádření přínosů projektu 

  2010 2011 2012 2013 

Vývoj tržeb 

V mil. Kč 180,0  189,0  207,9  218,3  
Meziroční nárůst   5 %  10 %  5 %  

Vývoj nákladů 

V mil. Kč 177,6  184,7  179,2  182,8  
Meziroční nárůst   4 %  -3 %  2 %  

Vývoj mzdových nákladů 

V mil. Kč 8,6  10,4  10,9  11,4  
Meziroční nárůst   20 %  5 %  5 %  

Zisk 

V mil. Kč 2,4  4,3  28,7  35,5  
Meziroční nárůst   79 %  667 %  23 %  

Zdroj: vypracováno autorem 

 

Z této tabulky je zřejmý přínos plánované investice. Plánované změny by měly tvořit 

největší efekt v roce 2012, kdy se očekává zvýšení tržeb o 10 %, snížení nákladů o 3 %, 

přitom vedení plánuje s meziročním růstem mzdových nákladů o 5 %. Zisk firmy by 

měl v tomto roce dosáhnout téměř 29 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 667 %. Tyto 

výsledky by měly odpovídat plnému využití všech změn, které v této práci navrhuji. 

Jednotlivé změny by měly být plně implementovány právě v roce 2012. 

 

Návratnost investice podle předpokládaného zisku nepřevýší 21 měsíců, pokud započtu 

i možné získání dotace, návratnost se sníží na 15 měsíců. Projekt je dle zjištěných údajů 

realizovatelný, a lze jej jednoznačně doporučit, neboť dokazuje, že reorganizace výroby 

je řešením k budoucí prosperitě firmy a umožní její další rozmach, čímž zvýší svůj tržní 

podíl. Nelze opomenout fakt, že v tomto investičním návrhu je kromě posílení 

konkurenceschopnosti firmy kladen důraz na zlepšení pracovních podmínek 

zaměstnanců.  
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Podle provedených výpočtů jsem došel ke zjištění, že celkový zisk z tohoto investičního 

projektu dvojnásobně převýší náklady na jeho pořízení, a to již ve třetím roce 

od provedení investice. Nabyl jsem tak přesvědčení, že investiční projekt je pro firmu 

přínosný a při dodržení podmínek proveditelný. 
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4.4 Financování projektu s využitím dotace 
 
V této kapitole shrnu všeobecné informace a podmínky k získání dotace na investiční 

projekt firmy Montanna, spol. s r. o. a posoudím, jestli společnost tyto podmínky 

splňuje. 

 

4.4.1 Na co lze dotaci získat 
 

• Dotaci programu ICT v podnicích v rámci operačního programu Podnikání 

a Investice je možné získat především na ty aktivity, které povedou ke zvýšení 

konkurenceschopnosti příjemce podpory. Jádrem projektu musí být investice, 

či pořízení nových služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií, 

především tedy software a hardware, související se založením nové provozovny, 

rozšířením stávající provozovny, rozšířením výrobního sortimentu provozovny 

o nové, dodatečné výrobky nebo se zásadní změnou celkového výrobního 

postupu. Žadatel je však povinen identifikovat vždy hlavní předmět projektu 

s jednou z aktivit. 20

 

Hlavní předmět projektu a aktivitu jsem identifikoval pod bodem 2.1.1 „Projekty 

zaměřené na zavádění a rozšiřování využití IS při zvyšování vnitřní efektivity podniků, 

například: implementace ERP/ERM včetně konfigurace a přizpůsobení 

optimalizovaným procesům a organizační struktuře“. 

 

 

4.4.2 Příjemce dotace 
 

• Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt podle §2, odst. 2 písm. a) a b) 

Obchodního zákoníku, který je malým nebo středním podnikem. Malým 

a středním podnikem (MSP) se pro účely tohoto Programu rozumí podnikatel 

splňující podmínky stanovené v Příloze I Nařízení Evropské komise č. 800/2008 

ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem. (22) 

 
                                                 
20 http://download.mpo.cz/get/30827/44452/537657/priloha009.pdf 
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Firma Montanna, spol. s r. o. je malým podnikem v regionu Jihovýchod (podle NUTS 

II). Za malý podnik se považuje subjekt, který: 

• zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,  

• a jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 

mil. EUR. 21

Tuto podmínku firma splňuje  

 

Obr. č. 4.8: Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro období 2007 – 2013 

 

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

 

 
  

                                                 
21 http://download.mpo.cz/get/34830/44810/546285/priloha005.pdf 
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4.4.3 Podmínky přijatelnosti projektu 
 
Pro lepší přehlednost jsem podmínky programu ICT v podnicích, které musí Montanna, 

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

 

Tab. č. 4.16: Podmínky pro přijatelnost projektu v rámci programu ICT v podnicích 

Podmínky Splněno 

Příjemce musí být oprávněn k podnikání na území České republiky 
odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti,  

příjemce musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním 

úřadě, a to nepřetržitě nejméně po dobu dvou uzavřených daňových období 

předcházejících datu podání žádosti o dotaci, 
 

příjemce nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči 

vybraným institucím (Finanční úřad, ČSSZ, ZP, aj.),  

příjemce nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu 
mzdových nároků svých zaměstnanců,  

finanční zdraví žadatele vyjádřené ratingovým hodnocením (stanoví se na 

základě vyplněného finančního výkazu při podání registrační žádosti) 

nesmí být horší než C+, 
 

příjemce nesmí vykonávat podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby 

zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE A01 a A03),  

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

Projekt musí zároveň plnit horizontální politiky EU, zejména:  

 rovné příležitosti mezi muži a ženami,  

 udržitelný rozvoj,  

Cíle projektu musí být v souladu s cíli programu.  
Zdroj: na základě (22) zpracováno autorem 
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4.4.4 Způsobilé výdaje 
 

• musí být vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset 

s realizací projektu a musí u nich existovat prokazatelná přímá vazba na výstup 

projektu, 

• musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu, 

• musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny 

příjemcem dotace, 

• musí být doloženy průkaznými doklady, uhrazeny dodavatelům, přičemž 

majetek nelze pořizovat aktivací. (22) 

 

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 Montanna, 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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4.5  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. 

 

4.5.1  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, 
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o vymezení vlastnických vztahů na území, týkající se projektu (např. 

smlouva o budoucí kupní smlouvě). 22

 

 

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. 23

• výpis z Obchodního rejstříku, 

 

 

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: 

• 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. (23) 

 

4.5.2 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. (23) 

 

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, 
                                                 
22 http://download.mpo.cz/get/30824/45113/548726/priloha017.pdf 
23 http://www.czechinvest.org/postup-ziskani-podpory 



69 
 

 zajištění publicity projektů dle stanovených pravidel, 

 vedení analytického účetnictví 

 

4.5.3  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. (23) 

 

4.5.4  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. (23) 
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Závěr  
 
Diplomová práce „Financování projektů z fondů EU“ je zpracována pro potřeby firmy 

Montanna, spol. s r. o. se sídlem v Pelhřimově. Společnost hodlá využít aktuální výzvy 

programu ICT v podnicích a zažádat o dotaci na financování investičního projektu 

„Inovace výrobního procesu“.  

 

Cílem mé diplomové práce bylo shrnout možnosti získávání finančních prostředků pro 

konkrétní investiční projekt z fondů Evropské Unie, posoudit investiční možnosti 

výrobní firmy Montanna, spol. s r. o., vybrat takovou investici, která nejvíce 

vyhovovala aktuálním potřebám podniku, a předložit podklady pro realizaci projektu. 

 

Montanna, spol. s r. o. je rodinnou firmou, která v dnešním těžkém období, kdy 

společnosti po celém světě bojují s hospodářskou krizí, patří mezi špičku výrobců 

nábytkových dílců. Dokazuje to nejen fakt, že Montanna drtivou většinu produkce 

exportuje do zahraničí, ale i neustálý vývoj moderních a důmyslných produktů 

s důrazem na design, ekologii a úsporu energie. Jsou to také odběratelé, světoznámé 

společnosti, kteří potvrzují konkurenceschopnost a kvalitu výrobků, které sjíždí 

z výrobních pásů v malém městě na Vysočině. 

 

Je to především zásluha vedení společnosti, jejichž úsilí je hnacím motorem celého 

podniku, které produkuje tolik žádané nápady, neustále vnáší do nábytku nové prvky 

a dosud nepoznané možnosti využití. 

 

Jedním z cílů firmy je zachovat růst tržního podílu. Právě inovace výrobního procesu je 

prostředek k dodržení tohoto cíle. Při zpracování této diplomové práce jsem postupoval 

ve třech hlavních krocích.  

 

Prvním krokem bylo vypracování teoretické části. Vycházel jsem z doporučené 

literatury a dalších dostupných zdrojů informací, abych sestavil komplexní přehled 

o fondech Evropské unie a stručně popsal nejdůležitější orgány Evropské unie, neboť 

tyto informace jsou důležité pro pochopení dotační politiky EU a v návaznosti 
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na to také pro pochopení možností čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské 

unie. 

 

Dalším krokem byla analýza současného stavu firmy Montanna, spol. s r. o. Sestavil 

jsem  SWOT analýzu, na základě které jsem zjistil, že nejzávažnějším současným 

problémem je právě nízká efektivita výroby. Toto zjištění jsem konzultoval s vedením 

společnosti a představil jsem jim svůj návrh možných investic, které by bylo možné 

realizovat s podporou dotačních programů fondů Evropské unie. Výsledkem tohoto 

jednání byla tabulka č. 3. 10, která určuje priority jednotlivým dotačním možnostem. 

S přihlédnutím ke SWOT analýze jsme určili nejvyšší prioritu právě dotačnímu 

programu ICT v podnicích, který zastřešuje investice na inovace takových informačních 

systémů, o které má firma zájem.  

 

V další části mé práce jsem se věnoval projektu „Inovace výrobního procesu“, definoval 

jsem jeho součásti, sestavil rozpočet a navrhl způsob jeho financování. Vývoj výnosů 

a nákladů jsem konzultoval s vedením firmy Montanna, spol. s r. o. a zároveň 

se společností INFOR, která má se zaváděním takového informačního systému 

praktické zkušenosti. Na základě toho jsem předložil v přehledné tabulce přínosy 

navrhovaného řešení, které jsem doplnil i slovním vyjádřením a zdůvodnil jsem vývoj 

vybraných hodnot.  

 

V případě, že Montanna bude tento plán plnit, je projekt realizovatelný, ekonomicky 

přínosný a firmě přinese nejen zisk, ale především zvýší efektivitu výroby. Tento fakt je 

klíčem budoucí prosperity podniku, reorganizace výroby umožní další rozmach 

společnosti, čímž zvýší svůj tržní podíl. Nelze opomenout fakt, že v tomto investičním 

návrhu je kromě posílení konkurenceschopnosti firmy kladen důraz také na zlepšení 

pracovních podmínek zaměstnanců.  

 

Domnívám se, že zpracováním této diplomové práce jsem splnil stanovené cíle a věřím, 

že tato práce bude sloužit jako podklad pro skutečný investiční projekt financovaný 

z fondů Evropské unie. 
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Použité pojmy a zkratky 
 

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 

FS   Fond soudržnosti 

EUR   Měna Evropské hospodářské a měnové unie 

FIFG   Finanční nástroj na podporu rybolovu 

HDP   Hrubý domácí produkt 

HND   Hrubý národní důchod 

HOMAG  Přední výrobce nábytkářských CNC strojů 

HSS   Hospodářská a sociální soudržnost 

INTERREG  Program přeshraniční spolupráce mezi regiony 

ISPA   Nástroj předvstupních strukturálních politik 

ICT   Informační a komunikační technologie 

IT   Informační technologie 

IS   Informační systém 

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 

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 

SWOT Analýza silných a slabých stránek, příležitostí a rizik 
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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). 

 


	Ústav ekonomiky
	Institute of Economics
	Projects financing from the eu funds
	Diplomová práce
	master‘s thesis


	AUTOR PRÁCE   Bc. Jiří pech
	VEDOUCÍ PRÁCE  ing. Tomáš heralecký, ph.d.        SUPERVISOR
	BRNO 2010


	Úvod
	1 Vymezení problému a cíle práce
	2 Teoretická východiska práce
	2.1 Orgány Evropské unie

	/
	2.1.1 Evropský parlament (EP)
	2.1.2  Evropská rada (ER)
	2.1.3 Rada Evropské unie
	2.1.4 Evropská komise
	2.1.5  Soudní dvůr Evropských společenství
	2.1.6 Evropský účetní dvůr
	2.2 Fondy Evropské unie v letech 2000 – 2006
	2.2.1  PHARE
	2.2.2 SAPARD
	2.2.3 ISPA

	2.3 Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti
	2.3.1 Cíl 1 - Podpora rozvoje zaostávajících regionů
	2.3.2 Cíl 2 - Podpora oblastí potýkajících se s restrukturalizací
	2.3.3 Cíl 3 - Podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání

	2.4 Strukturální fondy Evropské unie v letech 2000 – 2006
	2.4.1 Strukturální fondy
	2.4.2 Iniciativy společenství

	2.5 Operační programy v letech 2004 – 2006
	2.6 Fondy Evropské unie v letech 2007 – 2013
	2.7 Cíle regionální politiky v letech 2007 – 2013
	2.7.1  Cíl Konvergence
	2.7.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	2.7.3 Cíl Evropská územní spolupráce

	2.8 Regionální politika 2007 – 2013
	2.8.1 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
	2.8.2 Evropský sociální fond (ESF)
	2.8.3 Fond soudržnosti (CF)

	2.9 Operační programy 2007 – 2013
	2.9.1 Cíl Konvergence
	2.9.2 Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
	2.9.3 Cíl Evropská územní spolupráce

	2.10 Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

	3 Analýza problémů a současná situace
	3.1 MONTANNA, spol. s r.o. - charakteristika firmy
	3.1.2 Organizační struktura
	3.1.3 Výrobní program
	3.1.4 Odběratelé a dodavatelé
	3.1.5 SWOT analýza podniku
	3.1.6 Ostatní informace o společnosti

	3.2 Investiční záměr firmy Montanna, spol. s r. o.

	4  Vlastní návrhy řešení
	4.1 Investiční projekt – Inovace výrobního procesu
	4.1.1 Zautomatizování plánování výroby – Infor SCM Planner
	4.1.2  Zavedení zásobování metodou Just In Time
	4.1.3 Změna časové mzdy na úkolovou
	4.1.4 Zavedení elektronické evidence docházek zaměstnanců
	4.1.5 Zavedení elektronické evidence výroby
	4.1.6  Rozpočet projektu

	4.2 Financování projektu
	4.2.1 Splátkový kalendář úvěru

	4.3 Přínos návrhů řešení
	4.4 Financování projektu s využitím dotace
	4.4.1 Na co lze dotaci získat
	4.4.2 Příjemce dotace
	4.4.3 Podmínky přijatelnosti projektu
	4.4.4 Způsobilé výdaje

	4.5  Postup získání podpory
	4.5.1  Žádost o dotaci
	4.5.2 Realizace projektu
	4.5.3  Žádost o platbu
	4.5.4  Monitorování projektu


	Závěr
	Seznam použité literatury
	Seznam tabulek
	Seznam obrázků
	Použité pojmy a zkratky

