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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá podporou malého a středního podnikáni ve Zlínském kra-

ji. Tematicky je práce zaměřena na stavebnictví neboť firma, na které jsou poznatky o 

podpoře demonstrovány, se zabývá stavební činnosti. Cílem této práce je nalézt optimální 

podporu pro konkrétní podnik. Teoretickou část tvoří analýza podnikatelského prostředí 

v České republice a ve Zlínském kraji, dále pak popis jednotlivých programů podpory jed-

nak od EU, státu, Zlínského kraje a také od ostatních subjektů. Analytická část bude jed-

notlivé poznatky z teoretické části převádět na stavební firmu. Budou porovnávány všech-

ny programy podpory z pohledu náročnosti ţádosti, délky vyřízení ţádosti a finančních 

nákladů. Závěrem této práce bude doporučení firmě, na kterou oblast podpory by se měla 

při financování zaměřit.   

 

Klíčová slova:  
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ABSTRACT 

This thesis is designed to help small and middle size businesses in the Zlín region. Themat-

ically, the work is focused on the building sector. The findings of the support means are 

demonstrated on a company which deals with construction activity.. The aim of this work 

is to find optimum support for a specific company. The theoretical part provides analysis 

of business environment in the Czech Republic and the Zlín Region, as well as a descrip-

tion of each program support both by the European Union , the Zlín Region and also from 

other entities. The analytical part transfers the theoretical knowledge to a specific building 

company. All the programs of support are compared from the perspective of application, 

length of processing the application and financial costs. The conclusion of this work brings 

recommendations for the company as to which means of aid it should focus in their in-

vestment project. 
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ÚVOD 

Téma diplomové práce Moţnosti podpory malého a středního podnikání ve Zlínském kraji 

se zaměřením na stavebnictví jsem si vybrala z několika důvodů. Nejen v době krize je 

podpora malých a středních podnikatelů aktuálním tématem. V samotném konceptu regio-

nálního rozvoje se často hovoří o tom, jak důleţité je podporovat právě malé a střední pod-

nikatele, vytvářet pro ně přívětivé startovací podmínky a nabízet jim komplexní poraden-

ský servis, který radí jak v oblastech samotného podnikání, tak i v oblasti moţností čerpání 

různých dotací. Z různých reklamních kampaní ve sdělovacích prostředcích jsou podnika-

telé přímo vyzívání k čerpání dotací. Jsou zde ukazovány úspěchy českých firem při ţádos-

tech o dotace z fondů Evropské unie.  Tak proč tuto příleţitost nevyuţít? Dalším důvodem 

volby tohoto tématu byl fakt, ţe se mi naskytla moţnost spolupracovat s reálnou společ-

ností, která měla zpracovanou inovační myšlenku a hledala moţnosti, jak tuto myšlenku 

převést do reality.  

Práce je rozdělena na dvě části. Nejprve je nutné vymezit základní pojmy, které se malého 

a středního podnikání týkají. Teoretická část tedy vysvětluje legislativní chápání podniká-

ní, moţnosti a bariéry rozvoje malého a středního podnikání a náhled na situaci v malém a 

středním podnikání z pohledu čísel. Druhá část teoretické části pak řeší podpory, které jsou 

malým a středním podnikům určeny. Jedná se o podpory jak na úrovni Evropské unie, tak 

na úrovni kraje a podnikatelských subjektů. Jelikoţ je práce zaměřena na stavebnictví, je v 

teoretické části rovněţ nastíněna funkce stavebnictví v kontextu celé ekonomiky.  

 Hlavním cílem této práce bylo navrhnout firmě LUKESTA s.r.o. nejoptimálnější řešení ve 

financování podnikatelského plánu. Praktická část této diplomové práce popisuje jednak 

projekt, který chce společnost realizovat, včetně ekonomických nákladů a výnosů, tak i 

moţnosti financování, které jsou pro danou firmu dostupné. Je řešena jak nutnost dofinan-

cování potřebného mnoţství peněz na realizaci projektu, tak i moţnosti získání dotace. Za 

nejdůleţitější část povaţuji výčet moţností podpory poskytované na území Zlínského kra-

je, na kterou by společnost mohla mít nárok. Na základě analýzy těchto moţností, bude 

firmě dán návrh na optimální dofinancování projektu a také na moţnosti získání podpory. 

Toto řešení bude navrţeno na základě hodnocení jednotlivých variant pomocí hodnotících 

kritérií. Tyto kritéria jsou převáţně ekonomického charakteru, neboť se domnívám, ţe prá-

vě finanční náklady budou při rozhodování o struktuře financování projektu rozhodující.    
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ 

Malé a střední podniky tvoří významnou část ekonomiky České republiky. Tento fakt do-

kládají údaje o účasti na tvorbě HDP. Podíl na výkonech tvořil v roce 2008 51,53%, na 

účetní přidané hodnotě se malé a střední podniky podílejí 54,57 % a zabezpečují 61,52% 

zaměstnanosti. Podle údajů ČSÚ vykazovalo podnikatelskou činnost k  31. 12. 2008 v ČR 

celkem 1 037 255 právnických a fyzických osob, z toho bylo 1 035 521 MSP. Obecně lze 

říci, ţe malé a střední firmy jsou faktorem sociální stability a hospodářského vývoje.  

Ze své podstaty jsou však také nejnáchylnější ke změnám, které v ekonomice probíhají. 

V dnešní době, kdy se neustále hovoří o hospodářské krizi, jsou právě malí a střední pod-

nikatelé ti, kteří s touto krizí musejí bojovat. Nejen Evropská unie, ale také Česká republi-

ka se snaţí právě malým a středním podnikatelům nabídnout pomoc, která by jim pomohla 

období krize lépe překonat.  

Hlavními problémy, se kterými se MSP potýkají, jsou především neúměrná byrokratická 

zátěţ, potíţe při získávání potřebného kapitálu a omezený přístup k informacím. [19] 

1.1 Podnikání 

Smyslem podnikání je ochota, odvaha i umění převzít odpovědnost za samostatnou tvorbu 

společensky potřebných hodnot, a tím generovat zisk. Hrubý zisk pak slouţí nejen k obţivě 

rodiny podnikatele, ale i k rozvoji podniku a k poskytnutí povinného příspěvku pro potřeby 

obcí, regionů i státu formou daní. V procesu podnikání dochází také k uspokojování potřeb 

zákazníků a k vytváření pracovních míst, coţ přispívá ke kvalitě ţivota. [1] 

Pojem podnikání lze interpretovat z několika pohledů: 

Ekonomické pojetí – podnikání je zapojení ekonomických zdrojů a jiných aktivit tak, aby 

se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření přidané hodnoty. 

Psychologické pojetí – podnikání je činnost motivovaná potřebou něco získat, něco dosáh-

nout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek k dosazení 

seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod.  

Sociologické pojetí – podnikání je vytvářením blahobytu pro všechny zainteresované, hle-

dáním cesty k dokonalejšímu vyuţití zdrojů, vytvářením pracovních míst a příleţitostí. 

Právní pojetí -  podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikate-

lem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení risku. [3] 
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Obecně lze říci, ţe pojem podnikání má následující rysy: 

 cílevědomá činnost 

 iniciativní, kreativní přístupy 

 organizování a řízení transformačních procesů 

 praktický přínos, uţitek, přidaná hodnota 

 převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu 

 opakování, cyklický proces 

Podnikatel 

 osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty vlastního 

kapitálu 

 osoba schopna rozpoznat příleţitosti, mobilizovat a vyuţívat zdroje a prostředky k 

dosaţení stanovených cílů a ochotna podstoupit tomu odpovídající rizika 

 iniciátor a nositel podnikání – investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá 

odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokoje-

ní [3] 

Rozdílně vymezuje podnikatele právní definice  

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku 

 osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění 

 osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle zvlášt-

ních předpisů 

 fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. [8] 

Podnik 

 subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů ve statky 

 uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných majetkových hodnot, které 

slouţí podnikateli k provozování podnikatelských aktivit 
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 soubor hmotných, jakoţ i osobních a nehmotných sloţek podnikání. K podniku ná-

leţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouţí 

k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu slouţit. [3] 

1.2 Vymezení malých a středních podniků 

Po vstupu ČR do Evropské unie byla převzata definice MSP z Nařízení Komice č. 

800/2008. Toto nařízení definuje MSP dle následujících kritérii: 

1. Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se povaţuje subjekt, pokud:  

a) zaměstnává méně neţ 250 zaměstnanců, a  

b) jeho aktiva/majetek nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má ob-

rat/příjmy nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR  

 

2. Za malého podnikatele se povaţuje subjekt, pokud:  

a) zaměstnává méně neţ 50 zaměstnanců, a  

b) jeho aktiva/majetek, nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.  

 

3. Za drobného podnikatele se povaţuje subjekt, pokud:  

a) zaměstnává méně neţ 10 zaměstnanců a  

b) jeho aktiva/majetek nebo obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.  

 

4. Údaje o počtu zaměstnanců a o hodnotě aktiv/majetku, resp. o výši obratu/příjmů zjišťu-

jí:  

- podnikatelé vedoucí účetnictví z údajů uvedených v účetní závěrce sestavené a potvrzené 

podpisovým záznamem statutárního orgánu účetní jednotky, resp. podpisovým záznamem 

účetní jednotky za účetní období bezprostředně předcházející období, v němţ je podána 

ţádost o podporu, vypočtené za období jednoho kalendářního roku („poslední uzavřené 

účetní období“) a  

- podnikatelé vedoucí daňovou evidenci z údajů uvedených v přiznání k dani z příjmů po-

daném za zdaňovací období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, v němţ je 

podána ţádost o podporu, vypočtené za období jednoho kalendářního roku.  

 

5. Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené v bodu 1., 

2. a 3. vlastním kvalifikovaným odhadem učiněným v dobré víře, a to pro první účetní ob-

dobí, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po dobu alespoň 12 po sobě 
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jdoucích kalendářních měsíců, resp. pro první zdaňovací období, ve kterém bude provozo-

vána podnikatelská činnost po celé zdaňovací období. [10] 

1.3 Legislativní úprava podnikání 

V České republice existuje několik právních předpisů, které se zabývají podnikáním. Mezi 

nejdůleţitější právní normy patří zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník a zákon č. 

455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání. Dalšími důleţitými právními předpisy jsou zá-

kon o podpoře malého a středního podnikání, a nařízení Evropské Komise.  

 

1.3.1 Ţivnostenský zákon 

Patří k nejdůleţitějšímu zákonu v oblasti malého a středního podnikání. Tento zákon upra-

vuje podmínky ţivnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodrţováním. Pod pojem 

ţivnost se rozumí soustavná činnost provozována samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za podmínek stanovených zákonem. 

Všeobecné podmínky provozování ţivností: 

 Dosaţení věku 18 let 

 Způsobilost k právním úkonům 

 Bezúhonnost 

Ţivnost můţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zá-

konem, státní povolení k provozování ţivnosti se vyţaduje jen v případě vymezení záko-

nem. Fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území ČR můţe na 

území ČR provozovat ţivnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako česká oso-

ba, pokud z ţivnostenského nebo jiného zvláštního zákona nevyplývá něco jiného.  

Zákon rozděluje ţivnosti do 2 kategorií.  Ţivností ohlašovací, které při splnění stanoveních 

podmínek smějí být provozovány na základě ohlušní a ţivnosti koncesované, které smějí 

být provozovány na základě koncese. [9]  
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Obr 1: Kvalifikace živností 

1.3.2 Obchodní zákoník 

Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakoţ i některé 

jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné předpisy Evropských spole-

čenství. Právní vztahy se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit 

podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského.  

Zahraniční osoby mohou podnikat na území ČR za stejných podmínek a ve stejném rozsa-

hu jako české osoby. Oprávnění zahraniční osoby podnikat na území ČR vzniká ke dni 

zápisu této osoby v rozsahu předmětu podnikání zapsaném do obchodního rejstříku. Návrh 

na zápis podává zahraniční osoba. 

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o 

podnikatelích. Je veden v elektronické podobě u rejstříkových soudů. [8]   

1.4 Výhody MSP 

Pruţné reagování na změny si u malých a středních podniků vynucuje okolnost, ţe vzhle-

dem k omezeným kapitálovým zdrojům vnímají mnohem citlivěji neţ velké podniky vý-

kyvy trhu. Schopnost pruţné reakce na tyto změny je dána zejména tím, ţe na rozdíl od 

velkých podnikatelských subjektů nejsou MSP zatěţovány existencí rozsáhlého investiční-

ho majetku, který by zuţoval moţnost svého produkčního vyuţití. Změna předmětu čin-

nosti či výrobního programu pak nevyţaduje tak rozsáhlé zásahy do výrobní základny jako 

u velkých podniků. 
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Inovační kreativita MSP je nezbytnou podmínkou jejich přeţití na trhu. Na rozdíl od vel-

kých podnikatelských jednotek je v těchto podnicích méně omezujících organizačních prv-

ků a více prostoru pro individuální iniciativu. Manaţeři v malých a středních podnicích 

jsou inovovaným oblastem mnohem blíţe neţ příslušní manaţeři ve velkých podnicích a 

jsou na realizaci inovace podstatně více zainteresováni.  

Vytváření nových pracovních příleţitostí probíhá především prostřednictvím MSP. Toto 

zjištění se obvykle zdůvodňuje niţšími náklady na zřízení pracovního místa, přenecháním 

méně ziskových aktivit velkými podniky a zakládáním vlastních podniků pracovníky pro-

puštěnými z velkých společnosti pro nadbytečnost. 

Odolnost proti hospodářské recesi je větší u MSP neţ u velkých firem nejen pro jejich 

schopnost pruţného reagování na změny. Za hospodářské recese se velké podniky zbavují 

hospodářských aktivit ztrátových či s nízkým ziskem, které mohou být pro malé a střední 

podniky příleţitostí pro vyuţití produkčních kapacit. 

Rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí můţe být u MSP vyšší neţ u podniků vel-

kých nejen kvůli kratším instančním cestám. Hlavní předností těchto podniků je totiţ úzký 

okruh vlastníků a jejich obvyklá účast na výkonném řízení podniku. [1] 

1.5 Nevýhody MSP 

Omezené moţnosti zaměstnávání odborníků ve správě a řízení jsou handicapem zejména 

malých, ale i velkých podniků. Jejich správní a produkční povinnosti dané právním řádem, 

daňovými zákony a právními předpisy ochrany ţivotného prostředí apod. jdou v podstatě 

stejné jako u velkých podniků. MSP mají na tyto účely méně prostředků neţ velké společ-

nosti, a kladou proto na řídící pracovníky zvýšené odborné a časové poţadavky. 

Menší finanční síla a s tím související horší dostupnost úvěrových zdrojů patří k slabým 

stránkám MSP proto, ţe nedostatek finančních prostředků je velkou blokádou vzniku no-

vých podniků. Dále znemoţňuje rozvoj jiţ existujících subjektů, které tak nemohou reali-

zovat své cíle a inovační záměry.  

Vyšší intenzita práce a méně příznivé pracovní podmínky v MSP oproti podnikům velkým 

mají příčinu obvykle v omezeném kapitálovém zázemí těchto podniků a nutnosti obstát 

v tvrdém konkurenčním prostředí. Ve středních, ale zejména v malých podnicích je obvyk-

le majitel vrcholovým manaţerem a bezprostřední zájem maximalizovat svůj zisk jej vede 
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nejen k vlastnímu vysokému pracovnímu nasazení, ale vyţaduje i intenzivní práci u za-

městnance. 

Omezené moţnosti získávání výhod z rozsahu produkce plynou z nízké koncentrace a ma-

lých moţností ve shromaţd´ování výroby. MSP na rozdíl od podniků velkých mohou ob-

vykle objednávat materiál jen v niţších mnoţstvích a nemohou tak získat slevy a výhod-

nější dodací podmínky, které jsou poskytovány u velkých dodacích mnoţství. Vzhledem 

k poměrně nízkému počtu zaměstnanců, jsou tyto podnikatelské jednotky mnohdy exis-

tenčně závislé na nalezení vhodných pracovníků s potřebnou flexibilitou, loajalitou a poci-

tem zodpovědnosti vůči zaměstnavateli.  

Omezené prostředky na propagaci a reklamu v MSP působí, ţe oproti podnikům velkým je 

pro ně obtíţnější ovlivňovat své potenciální zákazníky. Svou produkci mohou umíst´ovat 

především na segmentech lokálního trhu. Nízké zdroje na propagaci tak negativně ovlivňu-

jí velikost obratu a moţnosti jeho růstu zvyšováním velikosti podniku. [1]      

1.6 Bariéry rozvoje MSP    

Mezi hlavní bariéry rozvoje malého a středního podnikání řadíme především nefungující 

legislativu, nepřiměřenou byrokratickou zátěţ, nesrozumitelné daňové předpisy, potíţe při 

získávání kapitálu a mnoho dalších. 

1.6.1 Legislativa  

Stejně rychle jako na počátku 90. let rostl v ČR počet podnikatelských subjektů, rostly také 

nároky na legislativu a justici. Velmi rychle vznikalo velké mnoţství zákonů, které se naţi-

ly vytvářet podmínky pro trţní ekonomiku a její fungování. Avšak tvorba legislativy je 

něco zcela jiného neţ její interpretace, dodrţování a schopnost vymáhání nároků. Pouze 

tento aspekt legislativy je měřítkem její funkčnosti. Pokud dovolání se práva nemá u nás 

standardní parametry a hrozba soudního sporu je prakticky neúčinná, pak je nutno mluvit o 

selhání jedné ze základních funkcí státu. 

1.6.2 Státní regulace    

Nadměrná regulace se můţe stát překáţkou např. u způsobu registrace a testování nového 

výrobku, normy pro ochranu spotřebitele, nařízení o ochraně ţivotního prostředí. Nepro-

myšlené a neprovázané normy, nekonzultované s podnikatelskými organizacemi pak zby-

tečně omezují potenciál MSP. 
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1.6.3 Získávání kapitálu 

Nejzávaţnější problém, se kterým se české MSP setkávají, je nedostatek a slabá dostupnost 

finančních zdrojů. Z hlediska malých středních podniků se situace na úvěrovém trhu od 

prvních let transformace ekonomiky změnila. Po počátečním liberálnějším přístupu k úvě-

ru se velké komerční banky vzdalují začínajícím podnikatelů, které pro ně představují rizi-

kovou klientelu. Tato situace souvisí s obchodní politikou bank, které stále ještě preferují 

především krátkodobé a vysoké úvěry. Částečným řešením otázky nízkého přístupu ke 

kapitálu jsou programy pro MSP garantované státem.  

1.6.4 Daňový systém  

Na malé a střední podniky působí nejen výše daní, ale také byrokratičnost, transparentnost 

a sloţitost systému. V současné době existuje trend ke sniţování všeobecné daně ze zisku. 

Na druhé straně nepřímé daně zůstávají vysoké. Neustálá novelizace daňových zákonů má 

i svou stinnou stránku zejména u malých podnikatelů. Při jejich aplikaci dochází ke zvyšo-

vání časové a administrativní náročnosti a ve svém důsledku i k růstu nákladů. Podnikatel 

musí vynaloţit mnoho času studiem neustále se měnících předpisů, při konzultaci 

s daňovými poradci a při jednání s finančními úřady. [1] 

1.7  Role stavebnictví v ekonomice 

Stavebnictví je jedním ze základních odvětví ekonomiky k překonání kaţdé ekonomické 

krize tím, ţe právě ono je schopno absorbovat největší počet nezaměstnaných v tomto ob-

dobí, a přitom tvořit skutečná reálná a potřebná aktiva – domy s byty nebo provozními 

výrobními prostorami. Stabilizující funkci v ekonomice plní i mimo období hospodářských 

krizí. Rozvojem stavebnictví dochází ke zvýšení zaměstnanosti a tím k reálnému obnovení 

pohybu peněz v ekonomice – od stavebních firem a dělníků distribucí jejich příjmů nako-

nec do prakticky všech odvětví dané ekonomiky. Proto je financování stavebnictví a jeho 

stabilní vývoj základem kaţdé zdravé ekonomiky a je nezbytné mít efektivně fungující 

finanční instituci, která bude zajišt´ovat stálý a stabilní tok financí pro toto odvětví. [7] 
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1.8 MPO v číslech 

Graf 1: Vývoj počtu MSP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabulka 1: Počet ekonomických odvětví  

 

2008 

Počet aktivních subjektů 

právnické os. 

0-249  

zaměstnanců 

fyzické osoby 

0-249 za-

městnanců 

celkem MSP 

podíl počtu MSP na celko-

vém počtu podniků v ČR 

(v %) 

průmysl   30 072 124 917 154 989 99,37 

stavebnictví     24 448 128 331 152 779 99,95 

obchod 50 578 161 970 212 548 99,92 

pohostinství 6 919 44 845 51 764 99,94 

doprava 7 156 39 502 46 658 99,76 

peněţnictví 1 014 18 447 19 461 99,83 

sluţby 76 419 275 213 351 632 99,92 

zemědělství 4 438 41 252 45 690 99,93 

Celkem 201 044 834 477 1 035 521 99,83 

  Zdroj: MPO 
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Tabulka 2: Počet zaměstnanců dle odvětví 

2008 

Počet zaměstnanců (tis.) 

právnické os. 

0-249 

zaměstnanců 

fyzické osoby 

0-249 za-

městnanců 

celkem MSP 

podíl zaměstnanců 

v MSP na celkovém 

počtu v ČR (v %) 

průmysl   597 68 665 49,63 

stavebnictví     184 40 224 82,66 

obchod 328 80 408 75,00 

pohostinství 61 41 102 86,44 

doprava 89 29 118 40,55 

peněţnictví 14 1 15 21,13 

sluţby 339 71 410 70,69 

zemědělství 100 19 119 88,15 

Celkem 1 712 349 2 061 61,52 

Zdroj: MPO 

 

Tabulka 3: Podíl MPO na makroekonomických ukazatelích 

Ukazatel 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet podniků 99,78 99,80 99,71 99,81 99,85 99,81 99,84 99,85 99,84 99,84 99,83 

Počet zaměstnanců 57,91 58,84 59,42 59,73 61,34 61,63 61,48 61,63 61,76 61,62 61,52 

Výkony  53,03 53,63 51,53 51,44 52,46 52,79 52,29 52,42 52,94 51,90 51,53 

Účetní přidaná hod-
nota 

52,25 53,17 51,93 51,33 52,98 54,46 53,02 53,68 55,12 54,01 54,57 

Mzdové náklady 
/bez OON/ 

53,93 54,57 54,42 55,72 55,82 55,90 55,61 55,88 56,03 56,06 55,90 

Investice 41,53 41,06 40,48 37,81 44,52 49,88 51,43 52,57 55,33 55,78 56,00 

Vývoz 36,25 36,54 36,15 35,74 34,16 34,0 34,3 40,7 45,2 45,41 46,04 

Dovoz 48,84 50,74 49,43 47,12 50,33 49,8 52,5 54,7 56,3 54,45 56,01 

HDP 1) 31,54 31,17 31,63 34,59 34,86 34,69 34,44 36,86 35,76 35,17 

 Zdroj: MPO 
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1.8.1 MPO ve Zlínském kraji 

Tabulka 4: Počet MPO dle zaměstnanců 

  
Kraj cel-

kem 

v tom okresy 

Kroměříţ 
Uherské 

Hradiště 
Vsetín Zlín 

Kraj celkem 134 373  22 028  30 621  31 052  50 672  

Neuvedeno 75 233  12 225  16 862  17 166  28 980  

0 43 512  7 169  10 129  10 335  15 879  

1 - 5 10 164  1 747  2 385  2 329  3 703  

6 - 9 1 763  300  428  368  667  

10 - 19 1 673  262  385  392  634  

20 - 24  420  47  94  82  197  

25 - 49  774  140  152  192  290  

50 - 99  457  78  107  104  168  

100 - 199  226  40  46  44  96  

200 - 249  48  9  9  13  17  

Zdroj: ČSÚ 

 

 

Tabulka 5: Počet podniků dle okresů 

Kraj, okresy 
Průměrný 

počet 

podniků 

Průměrný evidenční počet 

(fyzické osoby) 

Průměrná hru-

bá 

měsíční mzda 

1 zaměstnance 

(Kč) 

 

Produktivita 

práce  

ze staveb-

ních 

prací (Kč) 
zaměstnanců 

celkem 

zaměstnanců 

na 1 podnik 
dělníků 

Zlínský kraj 152  8 609  57  5 115  21 289  1 905 715  

Kroměříţ 23  1 197  52  767  21 101  2 097 933  

Uherské Hradiště 34  1 313  39  960  18 988  1 483 948  

Vsetín 35  2 613  75  1 524  20 373  1 366 416  

Zlín 59  3 486  59  1 865  22 908  2 402 813  

Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka 6: Stavebnictví ve Zlínském kraji 

  2006 2007 2008 

Průměrný počet podniků 166  160  152  

Stavební práce podle dodavatel-

ských smluv  

(mil. Kč b. c.) 13 182  14 656  16 385  

v tom:       

v tuzemsku 12 925  13 780  14 889  

v tom:       

nová výstavba, rekonstrukce 

a modernizace 11 199  12 257  13 041  

v tom:       

pozemní stavitelství 8 837  9 609  9 637  

inţenýrské stavitelství 2 362  2 647  3 403  

opravy a údrţba 1 696  1 506  1 817  

ostatní práce 30  16  31  

v zahraničí 257  876  1 496  

Struktura stavebních prací (%) 100,0  100,0  100,0  

v tom:       

v tuzemsku 98,1  94,0  90,9  

v tom:       

nová výstavba, rekonstrukce 

a modernizace 86,6  88,9  87,6  

v tom:       

pozemní stavitelství 78,9  78,4  73,9  

inţenýrské stavitelství 21,1  21,6  26,1  

opravy a údrţba 13,1  10,9  12,2  

ostatní práce 0,2  0,1  0,2  

v zahraničí 1,9  6,0  9,1  

Základní stavební výroba 

(mil. Kč ) 11 167  11 782  13 139  

Průměrný evidenční počet 

zaměstnanců (fyzické osoby) 9 483  8 834  8 609  

z toho dělníci na stavebních pra-

cech 5 952  5 376  5 115  

Průměrný evidenční počet 

zaměstnanců na 1 podnik 57,0  55,2  56,6  

Průměrná hrubá měsíční mzda 

1 zaměstnance (Kč) 17 245  18 782  21 289  

Zdroj: ČSÚ 
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2 PODPORY MSP 

Filozofie podpory malého a středního podnikání z poznání důleţitosti malého podnikání 

pro vyspělé ekonomiky zejména jako nástroje boje s nezaměstnaností a posílení konkuren-

ceschopnosti českých firem v ekonomickém prostoru EU. Z fondů evropské unie se pro 

období 2007-2013 nabízí moţnost získat aţ 26,69 mld. EUR. Jelikoţ z evropských fondů 

je moţno hradit maximálně 85% způsobilých výdajů, je nutné k této částce přidat ještě 

15% finančních prostředků, které jsou hrazeny státem. [5] 

Obecně lze podporu rozdělit do 2 skupin: 

 Informační podpora 

 Finanční podpora 

Z hlediska původu lze podpory dělit na: 

 Vládní organizace  

 Nevládní organizace 

 Podnikatelské subjekty  

Podpora podnikání je rozvinuta v několika směrech: 

 Příprava podmínek pro podnikání  

 Podpora začínajících podnikatelů 

 Růst firem aţ do fáze internacionalizace 

 Podpora všech firemních funkcí  

 Programy státního rozpočtu, strukturálních fondů  

2.1 Formy podpory 

Formy podpory můţeme dělit podle různých kritériích, zejména podle formy podpory a 

poskytovatele podpory. 

Bankovní záruky: 

 Cenově zvýhodněné záruky na bankovní úvěry 

 Dotace a záruky za kapitálový vstup 
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 Záruky za návrh do obchodní veřejné soutěţe  

Zvýhodněné úvěry: 

 Bezúročné úvěry 

 Úvěry se sníţenou úrokovou sazbou 

 Podřízené úvěry 

Finanční podpory: 

 Návratné finanční podpory při vstupu na zahraniční trhy 

 Dotace 

 Příspěvky na rozvoj lidských zdrojů 

 Zlevněné poradenské a vzdělávací sluţby  

2.2 Podpora z EU [11] 

Podpora malého a středního podnikání z Evropské Unie je realizována prostřednictvím 

Strukturálních fondů (Evropský fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond) a 

Fondu soudrţnosti. 

Programy pro období 2007-2013 můţeme dělit na: 

 Tematické operační programy 

 Regionální operační programy 

 Operační programy Praha 

 Evropská územní spolupráce 

Cíl Konvergence-  podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů a 

členských státu. V České republice pod něj spadají všechny regiony soudrţnosti s výjim-

kou Hl. města Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních pro-

gramů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence připadá v České 

republice 25,89 miliard eur.  

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost- tento cíl podporuje regiony, které 

nečerpají z Konvergence. V České republice pod ně spadá Hl. město Praha se dvěma ope-
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račními programy. Na cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v ČR 

0,42 mld. eur. 

Cíl Evropská územní spolupráce- usiluje o podporu příhraniční, meziregionální a nadná-

rodní spolupráce regionů. V ČR pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat 

z 9 operačních programů. Na tento cíl je vymezeno 0,39 mld. eur.  

2.2.1 Operační program Podnikání a inovace 

OPPI je zaměřený na podporu rozvoje podnikatelského prostředí a podporu přenosu vý-

zkumu a vývoje do podnikatelské praxe. Podporuje vznik nových a rozvoj stávajících fi-

rem, jejichţ inovační potenciál a vyuţívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů 

energie. Umoţňuje zkvalitnění infrastruktury a sluţeb pro podnikání a navazování spolu-

práce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi.  

OPPI spadá mezi tematické operační programy v cíle Konvergence a z pohledu finančních 

prostředků je třetím největším českým operačním programem. Z fondů EU je pro ně vyčle-

něno 3,04 mld. eur, coţ činí přibliţně 11,4% veškerých prostředků určených z fondů EU 

pro Českou republiku.  Z českých veřejných zdrojů  má být financování programu navýše-

no o dalších 0,54 mld. eur. 

Řídícím orgánem tohoto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Ţadateli mo-

hou být podnikatelé, sdruţení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní 

vzdělávací instituce, neziskové organizace, fyzické osoby, územní samosprávné celky a 

jimi zřizované a zakládané organizace, CzechInvest, CzechTrade a další    

OP Podnikání a inovace obsahuje 7 prioritních os rozdělujících operační program na logic-

ké celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, které vymezu-

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

Prioritní osa 1 – Vznik firem 

Vyčleněno 79,1 mil. €, tj. 2,6 % OPPI  

Např. pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného 

majetku a pozemků, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, drobnější inves-

tičně zaměřené projekty s důrazem na diferenciaci charakteru podpory, zejména pro účely 

inovačně zaměřených projektů spin-off firem apod. 
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Pod prioritní osu 1 spadají následující programy: 

 START:  Cílem programu je umoţnit realizaci podnikatelských záměrů začínají-

cích podnikatelů, včetně těch, které navazují na úspěšně realizované projekty pod-

pořené v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, a to poskytnu-

tím podpory ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému 

úvěru. 

 FINANČNÍ NÁSTROJE/JEREMIE:  

1. Venture kapitálové fondy: Princip fondu je zaloţen na vstupu investora 

(fondu) do vybraného podniku navýšením jeho základního kapitálu. Tím 

podnik získá potřebné zdroje. Po předem stanoveném období je kapitálový 

podíl fondu odprodán a investice se vrací zpět do fondu. Hlavním cílem 

těchto fondů je tedy investici zhodnotit, prodat a investovat do jiných příle-

ţitostí. 

2. Business Angels: Business angels jsou investoři (jednotlivci), kteří jsou do-

statečné movití, aby mohli svůj vlastní majetek investovat do podniků či 

projektů, které jsou pro ně zajímavé. Nehledají pouze nejvyšší výnos a mi-

nimum rizika, hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angaţo-

vat a vyuţívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níţ in-

vestují. 

 

Prioritní osa 2 – Rozvoj firem 

Vyčleněno 243 mil. €, tj. 8 % OPPI 

Např. pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, hmotného 

majetku a pozemků, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, koupě podniku v 

konkurzu, financování pohledávek do lhůty splatnosti, rozvoj informačních a komunikač-

ních technologií apod. 

 PROGRES: Pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové 

vybavení podnikatele umoţnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů ma-

lých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování 

niţší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená moţnost poskytnout zajištění 

úvěru. 
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 ZÁRUKA: Pomocí zvýhodněných záruk usnadňovat malým a středním podnikate-

lům přístup k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů, s dů-

razem na podporu projektů v dalších programech Operačního programu Podnikání 

a inovace, a zvyšovat tak konkurenceschopnost těchto podnikatelů. 

 ROZVOJ: Napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj ma-

lých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program pod-

něcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projek-

ty mohou tedy ţadatelé realizovat pouze v regionech se soustředěnou podporou stá-

tu na léta 2007- 2013. 

 ICT A STRATEGICKÉ SLUŢBY: V rámci toho to programu je moţné ţádat o 

dotace na vývoj softwaru, centra sdílených sluţeb, centra zákaznické podpory a 

centra oprav high-tech výrobků a technologií.    

 ICT V PODNICÍCH: Tento program umoţňuje díky dotacím získat prostředky na 

rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, 

software) v malých a středních podnicích. Dotace vám napomůţe zefektivnit např. 

vnitřní chod nebo vnější vztahy podniku. 

 

Prioritní osa 3 – Efektivní energie 

vyčleněno 121,6 mil. €, tj. 4,0 % OPPI  

Např. výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie 

vyrobené z obnovitelných zdrojů, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, mo-

dernizace, rekonstrukce a sniţování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla apod. 

 EKO –ENERGIE: Program je přednostně zaměřen na všechny typy energetických 

úspor, zvyšování energetické účinnosti, dále na vyuţití obnovitelných zdrojů ener-

gie a konečně je určen i pro podporu výroby briket a pelet. 

Prioritní osa 4 – Inovace 

vyčleněno 680,2 mil. €, tj. 22,4 % OPPI  

Např. ochrana práv průmyslového vlastnictví, zvýšení technických a uţitných hodnot vý-

robků, technologií a sluţeb, zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolu-

práce s firmami a veřejnými institucemi, vznik či rozšíření vývojového centra zaměřeného 

na výzkum, vývoj a inovace výrobků a technologií apod. 
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 INOVACE: Inovační projekty - u projektů uplatňujících nová, originální řešení 

program umoţní českým firmám pořízení moderních strojů, zařízení, know-how a 

licencí nutných k jejich realizaci a Projekty na ochranu práv průmyslového vlast-

nictví - v tomto případě program přispěje k ochraně nehmotných statků v podobě 

patentů, uţitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. 

o inovace produktu - zvýšení technických a uţitných hodnot výrobků, technologií 

a sluţeb  

o inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování sluţeb  

o organizační inovace - zavedení nových metod organizace firemních procesů a 

spolupráce s firmami a veřejnými institucemi 

o marketingová inovace - zavedení nových prodejních kanálů 

 POTENCIÁL: Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a 

rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních 

aktivit, jejichţ výsledky jsou následně vyuţity ve výrobě. 

Prioritní osa 5 – Prostředí pro podnikání a inovace 

vyčleněno 1076,6 mil. €, tj. 35,4 % OPPI  

Např. podpora vytváření a rozvoje územně koncentrovaných odvětvových nebo oborových 

seskupení podnikatelských subjektů, vědecko-výzkumných, vzdělávacích a jiných podpůr-

ných institucí, podpora zapojování českých výzkumných institucí a podniků do meziná-

rodních technologických platforem, zakládání a rozvoj podnikatelských inkubátorů a pod-

nikatelských inovačních center (BIC, PIC apod.), které provozují inkubátor, infrastruktura 

pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů, příprava podnikatelské 

zóny, přeměna brownfieldu na podnikatelskou zónu apod. 

 SPOLUPRÁCE: Program Spolupráce je zaměřený na podporu vzniku a rozvoje 

kooperačních odvětvových seskupení – Klastrů a Technologických platforem. 

Obecným cílem programu je vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlep-

šování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkva-

litňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. 

 PROSPERITA: K podporovaným aktivitám patří zakládání a další rozvoj vědec-

kotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, center pro transfer technologií a 
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také vytváření sítí business angels, které podněcují vznik a rozvoj inovativních fi-

rem. 

 ŠKOLICÍ STŘEDISKA: V rámci tohoto programu mohou podniky ţádat o dotaci 

na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích 

místností. 

 NEMOVITOSTI: Cílem programu Nemovitosti je podněcovat vznik a rozvoj 

podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, a přispět tak ke 

vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a ţivotního prostředí 

České republiky. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech 

hlavních fázích ţivotního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvo-

je i regenerace nemovitostí, přičemţ důraz bude kladen zejména na rekonstrukci 

nemovitostí. 

Prioritní osa 6 – Služby pro rozvoj podnikání 

vyčleněno 209,5 mil. €, tj. 6,9 % OPPI  

Např. rozvoj poradenství v oblasti eko-technologií a environmentálních systémů řízení, 

individuální projekty MSP a projekty seskupení MSP podporující vstup MSP na zahraniční 

trhy, společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí apod. 

 PORADENSTVÍ: Poradenství v novém programovacím období 2007-2013 umoţ-

ňuje malým a středním podnikům vylepšit vnitropodnikové procesy a dosahovat 

kvalitnějších výsledků. S našimi programy mají malé a střední podniky šanci získat 

zvýhodněné poradenské sluţby. 

 MARKETING: Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých expor-

térů na zahraničních trzích a zvýšení vyuţití exportních příleţitostí, které na světo-

vém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingo-

vých informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na 

tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím souvise-

jící tvorba propagačních materiálů. Podporované aktivity, náleţitosti a podmínky 

programu naleznete v textu programu. 
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Prioritní osa 7 – Technická pomoc 

Na prioritní osu 7 je z fondů EU vyčleněno 89,6 mil. €, tj. 2,9 % OPPI  

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do 

řízení OPPI, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, 

publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky 

z programu apod. 

2.2.2 Operační program Ţivotné prostředí 

Operační program Ţivotní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality ţivotního prostředí 

a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší pro-

blematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu a vyuţívání obno-

vitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. 

 

Operační program Ţivotní prostředí (OPŢP) spadá mezi tematické operační programy v 

cíli Konvergence a z pohledu finančních prostředků je druhým největším českým operač-

ním programem: z fondů EU je pro něj vyčleněno 4,92 mld. €, coţ činí přibliţně 18,4 % 

veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných 

zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,87 mld. €. 

 

Řídícím orgánem OPŢP je Ministerstvo ţivotního prostředí ČR. Státní fond ţivotního pro-

středí je zprostředkujícím orgánem. Tento program mohou vyuţívat obce, kraje, státní or-

ganizace a podniky, příspěvkové organizace a organizační sloţky obcí, krajů a státu, ne-

státní neziskové organizace, fyzické osoby, podnikatelé, společenství vlastníku knotek, 

veřejné výzkumné instituce a další. 

 

 OP Ţivotní prostředí obsahuje 8 prioritních os rozdělujících operační program na logické 

celky, a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpor, případně ještě 

podoblastí podpor, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné priorit-

ní osy podpořeny. 

 

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
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Prioritní osa 1- Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

Vyčleněno 1,99 mld. €, tj. 40,4 % OPŢP 

Např. výstavba, rekonstrukce či intenzifikace čistíren odpadních vod a stokových systémů, 

úpraven vody, rozvodných sítí pitné vody, budování systémů komplexního sledování, zjiš-

ťování a hodnocení stavu jakosti a mnoţství povrchových a podzemních vod, výstavba 

poldrů, úpravy koryt řek apod. 

Prioritní osa 2 – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí 

Vyčleněno 0,63 mld. €, tj. 12,9 % OPŢP 

Např. rekonstrukce a pořízení spalovacích zdrojů pro sníţení spotřeby a omezení emisí, 

pořízení spalovacích zařízení se značkou ekologicky šetrný výrobek, výsadba a regenerace 

izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových staveb či komerčních areálů 

nebo frekventovaných dopravních koridorů, sniţování tepelných ztrát rodinných a byto-

vých domů, opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či sníţení emisí těkavých organic-

kých látek do ovzduší formou přechodu na vodou  ředitelné barvy, instalace katalytických 

či termooxidačních jednotek apod. 

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie 

Vyčleněno 0,67 mld. €, tj. 13,7 % OPŢP 

Např. instalace větrných elektráren, aplikace technologií na vyuţití odpadního tepla, zatep-

lovací systémy budov, výstavba a rekonstrukce centrálních a blokových kotelen, instalace 

obnovitelných zdrojů energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody typu solární sys-

témy, kotle na biomasu, tepelná čerpadla apod. 

Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátě-  

ží 

Vyčleněno 0,78 mld. €, tj. 15,8 % OPŢP 

Např. budování systémů odděleného sběru odpadů, budování zařízení na vyuţívání odpa-

dů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, rekultivace starých skládek, sanace 

váţně kontaminovaných lokalit apod. 
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Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 

Vyčleněno 0,06 mld. €, tj. 1,2 % OPŢP 

Např. zpřístupňování informací o ţivotním prostředí uţivatelům Internetu, infrastruktura 

pro program REACH, budování infrastruktury pro institucionálního zázemí výzkumu BAT 

(nejlepších dostupných technik) apod. 

Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny 

Vyčleněno 0,60 mld. €, tj. 12,2 % OPŢP 

Např. opatření k uchování a zvyšování početnosti druhů, obnova a výstavba návštěvnické 

infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných 

lokalitách, přírodních parcích a geoparcích, opatření spojená s implementací soustavy Na-

tura 2000, výsadba a obnova remízů, alejí, soliterních stromů, větrolamů, zvyšování re-

tenční schopnosti krajiny, zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně, stabilizace 

nebo sanace sesuvů a skalních masivů apod. 

Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvě-

tu 

Vyčleněno 0,04 mld. €, tj. 0,9 % OPŢP 

Např. nákup, rekonstrukce, výstavba a technické vybavení objektů za účelem vzniku no-

vých center a poraden, tvorba environmentálních osvětových, informačních a odborných 

materiálů a vzdělávacích a metodických pomůcek apod. 

Prioritní osa 8 - Technická pomoc 

Vyčleněno 0,14 mld. €, tj. 2,9 % OPŢP 

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do 

řízení OPŢP, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, 

publicita programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky 

z programu apod. 

2.2.3 Regionální operační program 

V rámci cíle Konvergence je pro období 2007-2013 je připraveno celkem 7 regionálních 

operačních programům (ROP) určených pro celé území České republiky s výjimkou Hlav-

ního města Prahy. Regionální operační programy pokrývají několik tematických oblastí s 

cílem zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity 
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regionů pro investory. Kaţdý ROP je řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného 

regionu soudrţnosti. Na regionální operační programy cíle Konvergence je z fondů EU 

vyčleněno 4,6 mld. €. 

Přestoţe je kaţdý ROP samostatným dokumentem spravovaným samostatnou regionální 

radou a reagujícím na potřeby příslušného regionu, obecně se zaměřují na obdobná témata, 

která lze shrnout do následujících oblastí: 

 

Dopravní dostupnost a obslužnost 

Např. výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy a místních komunikací 

včetně odstraňování bodových závad na nich, výstavba stezek pro bezmotorovou dopravu, 

infrastruktura pro potřeby veřejné dopravy - dopravní terminály, ţelezniční stanice, zastáv-

ky, informační systémy, pořízení vozidel veřejné dopravy, výstavba, rekonstrukce a mo-

dernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť apod. 

Rozvoj území 

Např. příprava rozvojových území pro podnikání, bydlení a sluţby, revitalizace centra 

města a památkových zón, výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybave-

nosti, objektů pro kulturu a volný čas, objektů sociální a vzdělávacích infrastruktury, sta-

vební obnova a dostavba veřejných prostranství, náměstí, architektonických prvků, odstra-

nění nevyuţitelných staveb a ekologických zátěţí apod. 

Regionální rozvoj podnikání 

Např. rekonstrukce, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání včetně 

brownfields, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit 

menšího rozsahu, podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky 

firem, škol a učilišť určených pro zaškolení absolventu a osvojení praktických dovedností 

apod. 

Rozvoj cestovního ruchu 

Např. výstavba a rekonstrukce turistických cest (pěší stezky, cyklostezky, hippostezky, 

vodní cesty, přístavy či přístaviště) včetně doprovodné infrastruktury a značení, rekon-

strukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit rozšíření o návazné sluţby (sportovní 

zařízení vč. půjčoven sportovních potřeb, wellness sluţby, zábavní centra apod.), rekon-

strukce kulturní či technické památky nebo kulturní zajímavosti pro vyuţití v cestovním 

ruchu, rozvoj a obnova sportovních areálů vyuţitelných primárně pro cestovní ruch včetně 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU
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návazné infrastruktury, modernizace, rozvoj a rekonstrukce lázeňské infrastruktury a nava-

zujících zařízení, marketingové kampaně s nadregionálním dopadem, informační a komu-

nikační technologie v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu apod. 

2.2.3.1 ROP NUTS II Střední Morava 

Regionální operační program NUTS II Střední Morava je určen pro region soudrţnosti 

Střední Morava sestávající z Olomouckého a Zlínského kraje. Zaměřuje se na zlepšení 

dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, 

podporu rozvoje infrastruktury i sluţeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatel-

ských ploch a zlepšování podmínek k ţivotu v obcích a na venkově především prostřednic-

tvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologic-

kých zátěţí 

Tento program je určen pro kraje, obce, svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané 

kraji a obcemi, Správa ţelezniční dopravní cesty, provozovatelé dráţní dopravy, zájmová 

sdruţení, nestátní neziskové organizace, podnikatelé, vlastníci nemovitostí v památkových 

zónách a další. 

Řídícím orgánem ROP SM je Regionální rada regionu soudrţnosti Střední Morava. 

ROP SM obsahuje 4 prioritní osy rozdělující operační program na logické celky, a ty jsou 

dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy pro-

jektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. 

Prioritní osa 1 – Doprava 

Vyčleněno 255,1 mil. €, tj. 38,8 % ROP SM 

Např. rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy a ve vazbě na ně i úseků 

místních a účelových komunikací vč. odstraňování nebezpečných míst a zpracování pro-

jektové dokumentace a provedení dalších příprav nezbytných pro zahájení prací, obchvaty 

sídel, protihlukové stěny, protiprašná opatření, mimoúrovňová kříţení biokoridorů s ko-

munikacemi, výstavba, modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro regionální letiště, 

infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik, budování přestupních ter-

minálů integrované veřejné dopravy, nákupu dopravních prostředků vč. ekologických, bu-

dování systémů umoţňující přednost dopravních prostředků hromadné dopravy na křiţo-

vatkách, výstavba regionálně významných stezek pro bezmotorovou dopravu apod. 
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Prioritní osa 2 – Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Vyčleněno 259,0 mil. €, tj. 39,4 % ROP SM 

Např. přeloţky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infra-

struktury a místních a účelových obsluţných komunikací, projektová příprava, projektová 

dokumentace, architektonická soutěţ, odstranění nevyuţitelných staveb a ekologických 

zátěţí, hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství vč. výsadby okrasné zeleně, 

obnova a rekonstrukce stávajících objektů, vzdělávací, sociální a zdravotnická infrastruktu-

ra, infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, vč. kulturních, spor-

tovních a multifunkčních zařízení, pořízení vybavení ke zvýšení kvality poskytovaných 

sluţeb a technologický rozvoj, rekonstrukce, modernizace a revitalizace objektů pro pod-

nikání vč. brownfields, infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti, prevenci a řešení rizik apod. 

Prioritní osa 3 – Cestovní ruch 

Vyčleněno 121,6 mil. €, tj. 18,5 % ROP SM 

Např. rozvoj a obnova infrastruktury pro aktivní a kulturně-poznávací formy cestovního 

ruchu a lázeňství vč. návazné infrastruktury, vybudování jednotného systému turistických 

okruhů, naučných stezek, navigačních tabulí, rekonstrukce kulturní či technické památky 

nebo kulturní zajímavosti vč. návazné infrastruktury, modernizace, výstavba nebo rozšíření 

ubytovacího zařízení vč. sportovních zařízení, sluţeb v rámci incentivní a kongresové tu-

ristiky, rozvoj a obnova areálu pro sjezdové či běţecké lyţování vč. návazné infrastruktu-

ry, komplexní a jednotný marketing turistické destinace, propagace regionálních produktů 

cestovního ruchu, zřízení jednotného informačního systému apod. 

Prioritní osa 4 – Technická pomoc 

Vyčleněno 21,7 mil. €, tj. 3,3 % ROP SM 

Financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do 

řízení ROP SM, výběr projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a ana-

lýz, zajištění publicity programu, poskytování informačních a poradenských sluţeb poten-

ciálním ţadatelům o podporu apod.  

2.2.4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

EAFRD je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který nepatří mezi strukturální 

fondy EU a nespadá tak do politiky hospodářské a sociální soudrţnosti, nýbrţ spadá do 
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společné zemědělské politiky EU. Prostředky z EAFRD slouţí ke zvýšení konkurence-

schopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a k rozvoji venkovských oblastí. V ČR 

jsou z něj hrazeny projekty předloţené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehoţ řídí-

cím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. 

Státní zemědělský investiční fond 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou - zpro-

středkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou 

v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního 

fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského ze-

mědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF).  

OSA 1 – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví  

Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací  

Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU  

 Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu  

OSA 2 – Zlepšování životního prostředí a krajiny  

 Opatření zaměřená na udrţitelné vyuţívání zemědělské půdy  

 Opatření zaměřená na udrţitelné vyuţívání lesní půdy  

OSA 3 – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova  

Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova  

 Opatření ke zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech  

 Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v ob-

lastech, na něţ se vztahuje osa 3 

 

OSA 4 – Leader  

Implementace místní rozvojové strategie  

Realizace projektů spolupráce  

Umoţní daleko větší zapojení venkovských mikroregionů díky metodě zaloţené na princi-

pu evropské iniciativy Leader (tj. partnerství a spolupráce místní samosprávy 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 38 

 

s podnikatelským sektorem a neziskovými organizacemi zaloţené na podpoře iniciativy 

„zdola nahoru“). Tato metoda vytváří podmínky pro široké zapojení obyvatelstva venkova 

do projektů uskutečňovaných v rámci místních rozvojových strategií v zájmu řešení aktu-

álních potřeb venkova s cílem zlepšení kvality ţivota ve venkovských oblastech. Leader 

umoţní také podporu vzdělávacích akcí, získávání dovedností a rozšiřování sítě partnerství 

na místní, regionální i mezinárodní úrovni.  Osa 4 bude financována z 80 % z prostředků 

EU. www.szif.cz 

Technická pomoc  

Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu  

Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov 

 

2.3 Státní podpora 

Vládní instituce, zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, vytvořily řadu institucí, 

které mají poskytovat zvýhodněné poradenské sluţby i podnikatelům ze sektoru  malého  a 

středního podnikání. [3] 

2.3.1 CzechInvest 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace 

podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české 

ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infra-

struktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických sluţeb 

a technologických center.  

V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a Evropskou unií CzechInvest 

zastřešuje celou oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak 

z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. CzechInvest dále propaguje Českou republiku 

v zahraničí jako lokalitu vhodnou pro umisťování mobilních investic, je výhradní organi-

zací, která smí nadřízeným orgánům předkládat ţádosti o investiční pobídky, a podporuje 

české firmy, které mají zájem zapojit se do dodavatelských řetězců nadnárodních společ-

ností. Prostřednictvím svých sluţeb a rozvojových programů tak CzechInvest přispívá 

k rozvoji domácích firem, českých a zahraničních investorů i celkového podnikatelského 

prostředí. 
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Služby agentury CzechInvest: 

 

 informace o moţnostech podpory pro malé a střední podnikatele 

 implementace dotačních programů financovaných EU a státem  

 formální poradenství k projektům  

 správa databáze podnikatelských nemovitostí  

 podpora subdodavatelů – správa databáze českých dodavatelských firem  

 pomoc při realizaci investičních projektů  

 zprostředkování státní investiční podpory  

 AfterCare – sluţby pro zahraniční investory, kteří jiţ působí v České republice, 

podpora při reinvesticích [13] 

 

2.3.2 CzechTrade 

Je vládní agentura s unikátními informacemi o světových trzích a širokou sítí zahraničních 

a regionálních kanceláří.  Nabízíme individuální řešení pro úspěšný export. Hlavním příno-

sem nabízených sluţeb CzechTrade je usnadnění vstupu českých firem na mezinárodní 

trhy, včetně úspory jejich času a nákladů. 

CzechTrade má 33 zahraničních kanceláří s působností v 35 zemích, které poskytují aktu-

ální a ověřené informace z těchto teritorií, mapují obchodní příleţitosti a nabízejí individu-

ální asistenční sluţby pro váš úspěšný export. [18] 

2.3.3 Hospodářská a agrární komora 

Instituce zřízené zákonem č 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agregátní komoře 

ČR. Obě komory plní úlohy jakési platformy, která pomáhá podnikatelům z nejrůznějších 

oblastí prosazovat jejich zájmy před státními orgány, poskytují svým členům informační a 

vzdělávací servis, pomáhají zprostředkovávat obchodní kontakty.  

Hospodářská komora  

Je členěna jednak regionálně, jednak oborově. Pro podnikatele plní řadu funkcí, je důleţi-

tou formou zájmového sdruţování. Kromě etického a odborného dohledu slouţí komora 

dále jako poskytovatel odborných informačních sluţeb pro své členy a téţ jako diskusní 

fórum. Důleţitým segmentem, na který je činnost hospodářské komory zaměřena, jsou 

malé a střední podniky. Jim nabízí poradenství a konzultační činnost, a to jak ekonomické-

http://www.czechtrade.cz/sluzby/
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ho charakteru, tak exportně-importní poradenství, včetně procedur v mezinárodním obcho-

dě a technologie obchodních transakcí, informace o nových přístupech k řízení malých a 

středních podniků.[17]     

2.3.4 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., je rozvojovou bankou České republiky. 

Napomáhá v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů roz-

voji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyţadují-

cích veřejnou podporu. Působí téţ jako finanční manaţer prostředků poskytnutých České 

republice na financování  rozvoje infrastruktury. 

 

Byla zaloţena v roce 1992. Jejími akcionáři jsou: 

 Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem fi-

nancí a Ministerstvem pro místní rozvoj (72 % akcií),  

 Komerční banka, a. s., Česká spořitelna, a. s. a Československá obchodní banka, 

a.s.  

Banka poskytuje především: 

 podpory malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů 

s vyuţitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů,  

 podpory vlastníkům panelových bytových domů při jejich rekonstrukci,  

 zvýhodněné úvěry pro vodohospodářské projekty. [14] 

 

2.4 Podpora v rámci Zlínského kraje 

2.4.1 Regionální podpůrný zdroj 

Regionální podpůrný zdroj je společnost s ručením omezeným stoprocentně vlastněna 

Zlínským krajem. Zaloţena je za účelem podpory rozvoje podnikatelské činnosti a realiza-

ce rozvojových projektů. Zlínský kraj vytvořil RPZ k tomu, aby mohl podporovat projekty, 

které například vytvářejí nové pracovní místa nebo byly podpořeny projekty malých a 

středních podniků, které zvýší export, dále projekty obcí Zlínského kraje a právnických 

osob zaloţených nebo zřízených Zlínským krajem.  
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 Regionální úvěr RPZ: Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodně-

ných úvěrů umoţnit realizaci podnikatelských projektů malých a středních podni-

katelů (MSP), kteří svůj záměr realizují ve Zlínském kraji. Tento program provádí 

RPZ bez účasti Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 

 Mikroúvěr  RPZ: Cílem programu je řešit problém přístupu začínajících malých a 

středních podniků k malým úvěrům potřebným pro zahájení podnikatelských akti-

vit a k překlenutí dočasných problémů při financování rozvoje podnikatelské čin-

nosti. Program je vytvořen ze zdrojů Regionálního podpůrného zdroje, s. r. o. Jedná 

se o podpůrný a doplňkový program vyplňující mezeru mezi programy Českomo-

ravské záruční a rozvojové banky a bankovním sektorem. [15] RPZ - je společnost 

s ručením omezeným stoprocentně vlastněná Zlínským 

2.5 Podnikatelské subjekty 

2.5.1 Regionální poradenská a informační centra 

Po vzoru zemí Evropské unie byla od roku 1992 zakládána v České republice Regionální 

poradenská a informační centra (RPIC). Jedná se o poradenské firmy, jejichţ výběr byl 

proveden na základě doporučení regionálních orgánů (okresní úřady, městské úřady, úřady 

práce apod.), a které se prokázaly jako věrohodné pro poskytování poradenských a infor-

mačních sluţeb pro malé a střední podniky v regionech. 

V České republice působí 34 Regionálních poradenských a informačních center. Regionál-

ní poradenská a informační centra (RPIC) poskytují pro MSP bezplatné úvodní konzultace 

a cenově zvýhodněné sluţby podnikatelského poradenství, pomoc při vytváření podnika-

telských plánů a realizačních projektů, zprostředkování bankovních úvěrů, vytváření no-

vých pracovních míst, poskytují informace o dalších moţných programových podporách a 

podporách regionu, organizují vzdělávací semináře pro podnikatele apod. RPIC poskytují 

sluţby buď bezplatně, nebo za sníţené sazby.[17] 

2.5.2 Podnikatelská inovační centra  

Podnikatelská a inovační centra (BIC) se v rámci svých aktivit kromě základních poraden-

ských sluţeb především orientují na podporu inovačního podnikání, transfer technologií ze 

zahraničí a na realizaci výsledků výzkumu a vývoje s vyuţitím moţností Evropské sítě 
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podnikatelských a inovačních center EBN, která metodicky řídí a monitoruje jejich čin-

nost. Specifickou činností je podpora firem umístěných v tzv. podnikatelských inkubáto-

rech. [16] 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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3 CHARAKTERISTIKA FIRMY 

Společnost LUKESTA s.r.o. byla zaloţena dne 3. března 2006a působí na území Zlínského 

kraje, v okrese Kroměříţ. Předmětem podnikání firmy je provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování, inţenýrská činnost v investiční výstavbě. Společníkem je jediná osoba, statu-

tární orgán firmy tvoří dva jednatelé.  

V současné době společnost zaměstnává 10 zaměstnanců a majetek firmy není vyšší neţ 2 

mil. EUR, čímţ splňuje obě kritéria, která drobného podnikatele dle směrnice EU vymezu-

jí.  

Společnost se od svého zaloţení zaměřuje na specifickou stavební činnost, kterou je výro-

ba a pokládka litých anhydritových potěrů. Hlavními odběrateli firmy jsou především sou-

kromé subjekty. 

Dle definice CZ-NACE spadá firma LUKESTA s.r.o. do odvětví 412000: Výstavba byto-

vých a nebytových prostor a 711000: Architektonické a inţenýrské činnosti a související 

technické poradenství.   

3.1 Ekonomická situace podniku 

Jelikoţ jsou finanční výkazy podstatnou součástí ţádosti o poskytnutí peněţních prostřed-

ků, je následující finanční analýza provedena podle poţadavků Státního zemědělského 

záručního fondu. Analýza je provedena za poslední 3 roky fungování podniku. Jednotli-

vým ukazatelům jsou v souladu s hodnocením finančního zdraví přirazeny body, které ur-

čují, zda je podnik z ekonomického hlediska vhodným kandidátem pro financování projek-

tu. Jelikoţ si firma nepřála zveřejnit své účetní záznamy, jsou všechny finanční údaje 

upraveny koeficientem.  
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Tabulka 7: Finanční zdraví 

Ukazatel Hodnota 09 Body 09 Hodnota 08 Body 08 Hodnota 07 Body 07 

1  -3,79 1 3,1 3 14,7 3 

2  24,73 3 46,52 3 51 3 

3  76,41 3 69,53 3 37,7 3 

4  10 1 14,9 2 11,36 2 

5  72 1 49,15 5 43,79 5 

6  0 1 0 1 0 1 

7  8,37 1 2,39 5 1,67 5 

8  14,12 3 -1,35 1 -12,72 1 

9  1,97 2 0,69 1 0,39 1 

CELKEM   16   24   24 

Zdroj: finanční výkazy firmy, vlastní výpočty 

 

I přes pokles obratu v roce 2009, který byl způsobem menší poptávkou v důsledku finanční 

krize, dosáhl podnik v průměrném hodnocení finančního zdraví za 3 roky své existence 

výsledku 21,3 bodů, coţ odpovídá kategorii B. Firma, jako ţadatel o finanční podporu spl-

ňuje podmínky finančního zdraví. 

   

Graf 2: Obrat firmy 

 

Zdroj: výkazy firmy 
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3.2 SWOT analýza firmy 

Silní stránky Slabé stránky 

 technologická úroveň  malá reklama 

 dobré postavení na trhu  lokální působnost 

 kvalitní výroba  

 dobré jméno firmy  

Příleţitosti Hrozby 

 rozšíření stávající výroby  přetrvávající krize 

 nákup nové technologie  vstup nové konkurence do odvětví 

 zvětšení skladovacích prostor  změna daňové politiky státu 

 

3.3 Projekt 

Společnost se rozhodla investovat peněţní zdroje do projektu, který je zaměřen na výrobu 

podlahové krytiny. Důvodem této investice je diverzifikace rizika mezi dva podnikatelské 

projekty. Tento nový výrobní program lze kombinovat jak se současnou výrobou firmy, tak 

i jako samostatný program.   

Pro realizaci této výroby je nutné koupit výrobní zařízení včetně potřebného hardwarového 

a softwarového zařízení. Odhadovaná cena investice je 3 300 000 Kč. Z toho je 3 280 000 

Kč vyčleněno na kompletní nákup výrobního zařízení a 20 000 Kč na PC. Při realizaci to-

hoto projektu firma počítá se vznikem 7 nových pracovních míst.  

 

Tabulka 8: Financování 

Financování projektu   

Vlastní financování 1 762 000 Kč 

Nutno dofinancovat 1 538 000 Kč 

CELKEM 3 300 000 Kč 

Zdroj: informace firmy 
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3.3.1 Náklady investice 

Pro výpočet efektivnosti projektu je nutné zkalkulovat náklady a výnosy, které projekt při-

nese. Na základě přírůstků cash flow, které z investice budou plynout lze říct, zda je pro-

jekt pro firmu výnosný či nikoliv.  

 Jednorázové náklady – skládají se z nákupu výrobního zařízení a nákupu PC  

 Provozní náklady  

Tabulka 9: Provozní náklady 

 (v Kč) 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 

Spotřeba materiálu 3 637 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 

Opravy, údrţba  100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Mzdové náklady 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 1 428 000 

Soc. a zdar. pojištění 499 000 499 000 499 000 499 000 499 000 499 000 

Spotřeba energie 350 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Odpisy 364 800 737 800 737 800 729 800 729 800 729 800 

CELKEM 6 378 800 7 264 800 7 264 800 7 256 800 7 256 800 7 256 800 

Zdroj: informace firmy 

 Diskontní míra – byla určena jednatelem podniku na 12% 

 Cash flow 

                    Tabulka 10: Cash flow 

(v Kč)        1. rok       2. rok       3. rok       4. rok       5. rok          6. rok 

Trţby             12 480 000                   14 000 000                14 000 000                 14 000 000                 14 000 000                 14 000 000     

Provozní náklady               6 378 800                   7 264 800                   7 264 800                   7 256 800                   7 256 800                   7 256 800     

Odpisy                  364 800                      737 800                      737 800                      729 800                      729 800                      729 800     

Zisk před zdaně-

ním               5 736 400                   5 997 400                   5 997 400                   6 013 400                   6 013 400                   6 013 400     

Daň               1 147 280                   1 199 480                   1 199 480                   1 202 680                   1 202 680                   1 202 680     

Zisk po zdanění               4 589 120                   4 797 920                   4 797 920                   4 810 720                   4 810 720                   4 810 720     

Odpisy                  364 800                      737 800                      737 800                      729 800                      729 800                      729 800     

Cash flow                4 953 920                   5 535 720                   5 535 720                   5 540 520                   5 540 520                   5 540 520     

Diskontované CF               4 423 142                   4 413 042                   3 940 216                   3 521 100                   3 143 839                   2 806 999     

                     Zdroj: informace firmy 

SHCF = 4 423 142 + 4 413 042 + 3 940 216 + 3521100 + 3 143 839+2 806 999 

SHCF = 22 248 338     
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3.3.2 Hodnocení efektivnosti projektu [6] 

Pro hodnocení efektivnosti projektu byly pouţity následující metody: 

 Doba návratnosti – podstata metody vychází z výpočtu doby, za kterou se v podobě 

budoucích cash flow podniku vrátí počáteční investice. Metoda je statická, ale je 

moţno je dynamizovat pouţitím diskontovaných peněţních toků. Výhodou této me-

tody je, ţe ukazuje jednoduchým způsobem, kdy bude investice zaplacena. Nevý-

hodou metody je, ţe nebere v úvahu peněţní toky, které lze z realizace projektu 

očekávat po době splacení investice. 

Z výpočtu cash flow je patrné, ţe investice do nové technologie budou splaceny jiţ v prů-

běhu prvního roku provozu nového výrobního zařízení.   

 Čistá současná hodnota – projekt, který má přispět k tvorbě hodnoty musí splňovat 

podmínku dosaţení kladné čisté současné hodnoty. To znamená, ţe by se měly pe-

něţní toky dosaţené realizací této investice v budoucnu převedené na jejich sou-

časnou hodnotu být vyšší, neţ je kapitálový výdaj s touto investicí spojený. Při 

hodnocení investice touto metodou je brána v úvahu časová hodnota peněz a riziko 

spojené s investicí v daném podniku. Metoda respektuje faktor času, za efekt inves-

tice povaţuje celý peněţní příjem nikoliv účetní zisk, bere v úvahu peněţní toky po 

celou dobu ţivotnosti investice.   

Čistá současná hodnota = 22 248 338 – 3 300 000 

Čistá současná hodnota = 18 948 338   

 Vnitřní výnosové procento – tato metoda ukazuje přímo výnosnost investice. Ve 

většině případů je její výsledek shodný s výsledkem dosaţeným pomocí čisté sou-

časné hodnoty. Přínos investice se vyjadřuje relativně, v procentech.  

Na základě výpočtu čisté současné hodnoty lze očekávat, ţe vnitřní výnosové procento se 

bude pohybovat okolo 90%.  
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4 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU 

V této části budou řešeny jednotlivé moţnosti financování projektu. Jelikoţ proces ţádosti 

peněţních prostředků z fondů EU spočívá v následné dotaci, pro firmu to znamená, ţe vý-

robní linku musí nejprve sama ze svých prostředků nakoupit a aţ následně uplatnit uzna-

telné náklady v rámci ţádosti. Nejprve tedy firma musí získat 1 538 000 Kč potřebných 

k nakoupení výrobního zařízení. 

4.1 Regionální podpůrný zdroj 

Firma LUKESTA s.r.o. vyhovuje programu Regionální úvěr RPZ. Z tohoto dotačního pro-

gramu lze získat od 30 000 Kč do 750 000 Kč a to na dobu max. 5let  s pevnou úrokovou 

sazbou,  roční PRIBOR + 3 % p.a. (sazba by se v současné době pohybovala okolo 2, 63% 

+ 3 % p.a) na financování podnikatelského záměru.  

Podmínky pro podání ţádosti:  

 Splněné kritérií malého a středního podnikatele 

 Oprávnění k podnikání na území ČR 

 Registrace poplatníka k dani z příjmu 

 Nesmí mít nedoplatky u státních institucí, včetně nedoplatků k poskytovatelům fi-

nanční podpory ze Strukturálních fondů EU 

 Nesmí mít mzdové nedoplatky u svých zaměstnanců  

 Firma spadá do kategorie ekonomicky podporované činnosti 

 Realizace projektu na území Zlínského kraje 

                        

Proces vyřízení žádosti 

RPZ klade důraz na zpracování podnikatelského záměru a finanční analýzu podniku. Dále 

je nutné přiloţit k ţádosti výpis rejstříku. Podnikatelský plán by měl obsahovat charakteris-

tiku projektu včetně výhledu na 3 roky existence projektu. Po vyplnění ţádosti (viz. Přílo-

ha10) a sepsání podnikatelského záměru (viz. Příloha 9) se dokumenty předkládají na RPZ, 

v tomto okamţiku se skládá nevratná kauce 2 000 Kč.  
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Po prostudování ţádosti RPZ se ustanoví datum zasedání úvěrového výboru, který o po-

skytnutí úvěru rozhoduje. Ţadatel je vyzván k prezentaci svého projektu před výborem. Po 

vyhodnocení projektu výborem je ţadateli nabídnuta konečná výše podpory a doba trvání 

úvěru. Po sepsání smyvy o poskytnutí úvěru jsou ţadateli peníze převedeny na účet. Jed-

notlivé splátky jsou spláceny v podobě měsíční fakturace. Poplatek za poskytnutí úvěru 

činí 0,5% z objemu úvěru. Zpracování a vyřízení ţádosti trvá přibliţně 21 dnů.  

Jelikoţ firma LUKESTA s.r.o. potřebuje na financování svého projektu větší objem fi-

nančních prostředků, bude nutné získat zbývající částku úvěrem u komerční banky. Tento 

fakt je z pohledu ZPR hodnocen pozitivně. Dále je kladně hodnoceno, ţe je firma schopna 

projekt financovat z větší části z vlastních zdrojů.   

4.2 Komerční banka 

Další moţností jak získat peněţní prostředky pro realizace podnikatelského záměru je úvěr 

u jedné z komerčních bank. Pro ucelený pohled na moţnosti financování projektu povaţuji 

za důleţité popsat i proces poskytnutí bankovního úvěru. Pro tento záměr jsem zvolila 

Komerční banku.  

Postup vyřízení žádosti: 

Výkazy – podnikatel musí předloţit daňové přiznání, rozvahu a výkaz zisku a ztráty za 

poslední uzavřený kvartál. Daňové přiznání se následně musí dokládat po dobu poskytnutí 

úvěru.  

Dotazník – na pobočce banky podnikatel vyplní dotazník podle výše obratu, kterého firma 

dosáhla v posledním roce. (viz. Příloha 2)  

Následně jsou veškeré dokumenty přeposlány úvěrové specialistce, která určí výši úvěru, 

úrokovou sazbu a max. délku úvěru. Obecně lze říci, ţe úroková sazba je určuje podle ak-

tuální sazby PRIBOR, pohybuje se tedy v rozmezí 6% - 8%. Běţná délka poskytnutí úvěru 

jsou 3 roky.  

Banka hodnotí klienta z pohledu kladného vlastního jmění. Pokud klient tuto podmínku 

nesplňuje, ţádost o úvěr bude zamítnuta. Dále nesmí být firma ani její hlavní jednatel ve-

deni v rejstříku dluţníku. Pokud klient tyto podmínky splňuje, je mu poskytnut úvěr v ma-

ximální moţné výši ¼  obratu firmy. V případě, ţe se jedná o částku vyšší neţ 1 milion 

korun, banka poţaduje zajištění úvěru formou ručení nemovitostí. Splátka se stanoví jako 

podíl celé částky a počtu měsíců na, na které je úvěr poskytnut. Pokud se jedná o úvěr na 
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koupi výrobního zařízení, tak jako u firmy LUKESTA s.r.o., je celková částka úvěru pře-

vedena na konto dodavatele zařízení. Při předčasném splacení úvěru podnik podá ţádost a 

doplatí zbytkovou dluţnou částku, do které se jiţ nezapočítávají úroky z úvěru. Běţná do-

ba vyřízení úvěru je 10 dní.  

Úvěr pro firmu LUKESTA s.r.o. 

Firma pro realizaci svého projektu potřebuje úvěr ve výši 1 538 000 Kč. Jelikoţ její obrat 

v roce 2009 byl 6 274 076 Kč, je maximální moţná částka úvěru 1568 519 Kč, coţ firmě 

na realizaci projektu stačí. Firma disponuje vlastní administrativní budovou, která by slou-

ţila jako záruka úvěru. Vzhledem k bonitě klienta vyplývající z finančních výkazů firmy 

by společnost dostala úvěr v celé poţadované částce na dobu 36 měsíců.    

4.3 Leasingová společnost  

Kromě moţnosti bankovního úvěru, má společnost ještě moţnost vyuţít sluţeb leasingové 

společnosti. Stejně jako u bankovního úvěru si leasingová společnost nejprve prověří boni-

tu klienta na základě finančních výkazů. Klient dokládá výkazy za poslední 2 uzavřené 

roky plus aktuální výkaz za uzavřené čtvrtletí. Dále se prověřuje platební morálka klienta, 

tedy jestli je veden v rejstříku dluţníků. Po vyplnění ţádosti (viz. Příloha 1) se materiály 

odesílají na centrálu v Praze, kde se na oddělení Risk Managementu vyhodnotí, zda je kli-

ent dostatečně bonitní a navrhne se mu výše akontace a splátkový kalendář. Výhodou lea-

singové společnosti je, ţe má širší pole působnosti a s klientem můţe o podmínkách lea-

singu vyjednávat. Výše leasingového úroku je vázána na tříměsíční sazbu PRIBOR. Doba 

leasingu se odvíjí od odpisové skupiny (pokud se tedy jedná o zařízení zařazené do odpi-

sové skupiny 2, je standardní doba trvání leasingu 60 měsíců). Na základě změny v zákoně 

o dani z příjmu z roku 2009, je moţná nejkratší doba leasingu 36 měsíců.  

Výhody leasingu: 

 zlepšení cash-flow: leasingové splátky se platí průběţně na základě splátkového ka-

lendáře  

 leasingové splátky jsou pro firmu plně uznatelným daňovým nákladem (do 100 mil. 

Kč za rok)  

 předmět financování pořízený formou leasingu ani leasingové závazky nejsou za-

chyceny v rozvaze vaší firmy - mimobilanční financování  
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Standardní přílohy žádosti: 

 Výpis z obchodního rejstříku 

 Osvědčení o registraci DIČ 

 Občanský průkaz 

 Objednávka s přesnou identifikací dodavatele 

 Výpis z bankovního účtu ke konci posledních 3 uplynulých měsíců 

 Účetní výkazy 

 

Leasing pro firmu LUKESTA s.r.o. 

Při prokázaní dostatečného finančního zdraví klienta a jeho bonity mu je nabídnuta výše 

akontace, výše úroku a měsíční částka. Leasingová společnost by přistoupila na nejvyšší 

moţnou výši akontace, coţ je v případě firmy LUKESTA s.r.o. 53%, tedy částka 1749 000 

Kč. I kdyţ je standardní doba úvěru u této daňové skupiny 5 let. Firma LUKESTA preferu-

ju kratší dobu leasingu, tedy 36 měsíců. Leasingová společnost nabízí společnosti úroko-

vou míru ve výši 9% p.m. Při kalkulaci měsíční splátky by farma splácena 49 321 Kč. Lea-

singová splátky by činila 44 882 Kč a splátka úroků 4 438 Kč   

4.4 Strukturální fondy 

V okamţiku kdy má firma zajištěnou celou sumu na nákup výrobního zařízení lze podat 

ţádost o poskytnutí dotace. S prvním problémem se podnikatel setkává právě v tomto 

okamţiku. Má zajištěný způsob dofinancování projektu, nemůţe však výrobní linku kou-

pit. V rámci projektu lze výrobní linku nakoupit aţ v okamţiku, kdy má ţadatel dotaci 

schválenou. Nákupy před dnem schválení dotace nejsou uznatelné, a tudíţ podnikateli ne-

budou proplaceny. Při čerpání prostředků z EU nelze výrobní zařízení nakoupit, nainstalo-

vat a spustit výrobu a aţ následně poţádat o dotaci. Rozhodnutí o schválení dotace trvá cca 

2-3 měsíce od podání ţádosti, hlavním faktorem je velikost programu, ve kterém ţadatel o 

finanční zdroje ţádá. 

Jak jiţ bylo v teoretické části napsáno, v rámci podpory malých a středních podniků existu-

jí 2 programy podpory – Regionální operační program Střední Morava a Operační program 

Podnikání a inovace.  
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 ROP Střední Morava  

I kdyţ je tento program určen malým a středním podnikům, oblast působení této podpory 

je značně omezená. V oblasti stavebnictví jsou podporovány pouze projekty, které souvise-

jí se stavbami v rámci brownfield a jsou splněny podmínky v ose podpory 2.4 Regionální-

ho operačního programu. Firma LUKESTA s.r.o. tedy nemá moţnost ţádat o podporu 

z ROP SM.  

 Operační program podnikání a inovace 

Stejně jako v případě Regionálního operačního programu, ani z Operačního programu 

podnikání a inovace není moţné pro firmu LUKESTA s.r.o. ţádat dotaci.  

Zda firma spadá do podporované oblasti právě vyhlášení výzvy, určuje zařazení podniku 

v CZ-NACE. Toto zařazení se určuje podle Registru ekonomických činnosti ARES. Tento 

registr spravuje Ministerstvo financi ČR a je dostupné veřejnosti na internetových strán-

kách ministerstva. Pokud firma do vybraných oblastí podpory nespadá, nezbývá jí nic jiné-

ho neţ sledovat následující výzvy, popřípadě pokud je to moţné, přidat si do CZ-NACE 

ekonomickou činnost, která do podporované oblasti spadá.   

 Operační program životní prostředí 

Bohuţel ani z OPŢP nelze o finanční prostředky ţádat. Ač je i tento program určen z části 

podnikatelům, projekt firmy LUKESTA s.r.o. není pro tento program vhodný.  

4.5 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

Jediným programem, ze kterého lze získat pro firmu LUKESTA s.r.o. finanční prostředky 

z Evropské unie je EAFRD. Protoţe má firma své sídlo v Holešově, spadá pod oblast 

Místní akční skupiny Moštěnka, která zajišt´uje financování projektů mikropodniků na 

území této Místní akční skupiny. Jediným programem, kterému projekt firmy LUKESTA 

s.r.o. vyhovuje, je program Leader. V rámci tohoto programu spadá firma pod Fiche 4: 

Nové příleţitosti podnikání a agroturistiky – Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. 

V červnu 2010 bude vyhlášena nová výzva, která bude podporovat Fiche 4. Do této výzvy 

můţe být zaslán projekt firmy LUKESTA s.r.o. 

Pokud podnik najde vhodný program, který podporuje podnikatelský záměr, který firma 

má, jsou 2 moţnosti jak dále postupovat: 

1. Zpracování ţádosti zadá odborné firmě  
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2. Ţádost si zpracuje sám 

Zpracování žádosti odbornou firmou 

Ve Zlínském kraji působí několik agentur i jednotlivců, kteří se zpracováním ţádostí o 

prostředky z fondů EU zabývají. At´ uţ se podnik rozhodne pro kterýkoliv z nich, postup 

vyřízení bude srovnatelný. Pro názornost jsem tento proces rozdělila do několika kroků. 

1. Krok: Při první schůzce projektový manaţer vyslechne podnikatelům záměr a zjistí, 

jestli spadá do podporované oblasti a má vůbec nárok o finanční prostředky ţádat. Pokud 

se najde vhodný program, manaţer zkonzultuje s podnikatelem kritéria, která jsou pro při-

jetí projektu nutná. Pokud by podnikatelský záměr nesplňoval poţadovaná kritéria progra-

mu, nebyla by ţádost přijata. V případě splnění kritérií je napsat registrační ţádost.  

Tato registrační ţádost obsahuje popis podnikatelského záměru, účetní výkazy na poslední 

3 uzavřená období (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a daňové přiznání ověření finančním 

úřadem. Tyto výkazy se posílaní na agenturu CzechInvest, která analyzuje finanční zdraví 

firmy. Pokud ChzechInvest shledá finanční zdraní firmy za vyhovující, můţe se podat plná 

ţádost. 

2. Krok: Projektový manaţer na základě dotazníku celou ţádost včetně nutných příloh 

zpracuje a předá klientovi.  

3. Krok: Pokud se podnikatel nechce v rámci administrace projektu o nic starat, poskytuje 

projektový manaţer i doplňkové sluţby jako např. výběrové řízení na výrobní zařízení, 

datační management. 

Celý proces zpracování ţádosti trvá v programu Rozvoje venkova cca 7 dnů. Cena sepsání 

celé ţádosti se pohybuje v rozmezí 10 000 – 20 000 Kč. Cena je určena náročností projektu 

a spoluprací s podnikatelem. Při realizaci si podnik můţe uplatnit 60% fakturované částky 

v uznatelných nákladech projektu.  

Žádost si podnikatel napíše sám 

Pokud se podnikat rozhodne si ţádost napsat sám, musí si nejprve zjistit, zda je jeho pro-

jekt podporovaný. Tento krok je to nejtěţší, protoţe programů je celá řada a najít ten 

správný je velmi obtíţné. Je nutné prostudovat všechny dokumenty, které k programu ná-

leţí. Jedná se především o Metodický výklad zpracování projektu, Samostatná příloha 9 

Přehled podmínek pro Fiche opatření (viz. Příloha 4), Pravidla, kterými se stanovují pod-

mínky pro poskytnutí dotace. Kdyţ si podnikatel ani po prostudování všech programů není 
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jistý, zda můţe ţádat, je nejlepším řešením obrátit se na agenturu CzechInvest, která mu 

v rámci poradenských sluţeb pomůţe.  

Ţádost musí obsahovat následující dokumenty: 

 Ţádost (viz. Příloha 6) 

 Osnovu projektu (viz Příloha 5) 

 Přílohy k ţádosti (viz. Příloha 7) 

 

Tabulka 11: Kalkulace dotace 

Uznatelné náklady    

Výrobní zařízení  3 280 000Kč 

PC 20 000Kč 

Projektová dokumentace 15 000Kč 

CELKEM  3 315 000Kč 

Dotace ve výší 60% 

uznatelných nákladů 1 989 000Kč 

Zdroj: vlastní výpočet 

 

Domnívám se, ţe člověk, který nemá zkušenosti s vyplňováním těchto dokumentů, není 

schopen vyplnit tyto dokumenty na úrovni, která by mu zajistila moţnost uspět ve výběro-

vém řízení.  

Proces vyřízení žádosti 

Ţádost je odeslána na Místní akční skupinu, kde projde hodnocením a jsou jí přiřazeny 

body na základě splnění jednotlivých kritérií dotačního programu. MAS odešle ţádost na 

Státní zemědělský intervenční fond, který ţádost přezkoumá. Pokud je vyjádření SZIF 

kladné, je s ţadatelem sepsána smlouva. Po sepsání smlouvy o podpoře můţe podnikatel 

nakoupit výrobní zařízení. Všechny náklady od data podpisu smlouvy jsou uznatelnými 

náklady projektu.  

Harmonogram průběhu žádosti (příklad) 

září 09                 podána ţádost na Místní akční skupinu 

září 09 –říjen 09 MAS ohodnotí projekt na základě kritérií 

říjen 09                 MAS odešle ohodnocenou ţádost na Státní zemědělský intervenční fond 
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říjen 09–listopad 09 SZIF rozhodne, jestli bude ţádost podpořena, pokud rozhodne klad 

ně, od tohoto dne jsou náklady projektu uznatelné, ţadatel můţe nakoupit 

technologii 

duben 10      podepsána smlouva mezi ţadatelem a SZIF, pokud jsou všechny náklady 

projektu realizovány, podá ţadatel Ţádost o proplacení na SZIF 

cca září 10    připsání peněţ na účet ţadatele     
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5 ROZHODNUTÍ O ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ 

5.1 Multikriteriální metody rozhodování  

Multikriteriální metody rozhodování představují velmi rozšířený nástroj na podporu roz-

hodování, přičemţ vychází ze dvou základních pojmů: 

Alternativa – nabídka moţností řešení určitého problému 

Kritérium – určitá charakteristika alternativ 

Cílem multikriteriálních metod rozhodování je vybrat na základě stanovených kritérií řeše-

ní problému. V tomto směru lze rozlišit několik druhů řešení z hlediska výběru: 

 Ideální řešení je takové řešení, jehoţ hodnoty všech kritérií jsou nejlepší moţné. 

Takové řešení však v reálu většinou neexistuje 

 Funkčně-efektivní (PARETO) řešení – platí, ţe neexistuje alternativa, která by 

měla všechny atributy stejně dobré a nejméně jeden lepší  

 Uspokojivé řešení – řešení, které uspokojuje poţadavky rozhodování, ale nemusí 

být funkčně-efektivní 

Pro účely hodnocení jednotlivých alternativ byla pouţita lexikografická metoda, která vy-

chází ze stanovení pořadí kritérií podle významnosti. Pokud existuje jediná alternativa, 

která má lepší hodnocení neţ ostatní podle nejdůleţitějšího kritéria, je označena za nejlep-

ší. Pokud existuje více alternativ a vyšším ohodnocením podle nejdůleţitějšího kritéria, 

jsou tyto srovnávány podle druhého nejvýznamnějšího kritéria za stejných podmínek.        

Tabulka 12: Splátkový kalendář leasing 

v Kč Pořiz.cena Akontace Doba trvání Úrok(p.m) Splátky Výše úroků 

Leasing 3 300 000 53% 36 měsíců 9% 49 321 159 800  

Zdroj: výpočet leasingové společnosti 

 

Tabulka 13: Splátkový kalendář 

 v Kč Úvěr Úrok(p.a) 

Splátka 

(měs.) Celkem zaplatí Poplatek Úrok z úvěru 

KB 1 538 000 7% 47 488 1 709 603 0 171 603 

RPZ    750 000 5,63% 14 370    862 255 5 750 112 255 

KB    788 000 7% 24 331    875 921 0   87 921 

Zdroj: vlastní výpočty 
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Kritéria hodnocení: 

1. výše podpory - nejvýznamnější kritérium; pokud firma nedosáhne na celou částku po-

třebnou k dofinancování projektu, nemůţe projekt realizovat 

2. výše úroků – z finančního pohledu rozhodující kritérium; kolik firma zaplatí navíc za 

vyuţití úvěru 

3. riziko zamítnutí ţádosti – při vysokém riziku zamítnutí ţádosti není pro firmu vytvoře-

ní ţádosti atraktivní 

4. doba vyřízení – potřebná k sestavení harmonogramu projektu 

Tabulka 14: Kritéria hodnocení 

Kritérium  Leasing KB RPZ Rozvoj venkova 

Výše podpory 100% 100% 48% 60% 

Výše úroků 159 800 171 603 112 255 0% 

Riziko zamítnutí ţádosti Nízké Nízké Střední Vysoké 

Doba vyřízení 10 dnů 10 dnů  21 dnů cca 1 rok 

Zdroj: vlastní výpočty 

5.2 Doporučení 

Při způsobu hodnocení jednotlivých alternativ, musíme zváţit 2 faktory. Prvním je fakt, ţe 

firma musí projekt dofinancovat, potřebuje tedy získat 1 538 000 Kč. Nejpřijatelnějším 

řešením dofinancování se jeví vyuţití finančního leasingu a to z hned několika důvodů. 

Nejdůleţitějším aspektem jsou finanční náklady spojené s pořízením výrobního zařízení. 

Dalším je fakt, ţe leasingové splátky jsou daňově uznatelným nákladem a také to, ţe vyu-

ţití leasingu se neprojevuje jako závazek v bilanci. Z těchto důvodů bych navrhla dofinan-

cování formou leasingu jako nejvhodnějším. 

Druhým faktorem je fakt, ţe v rámci finanční pomoci ze strukturálních fondů není ţádná 

moţnost. Tím se zvaţování o dotaci výrazně zjednodušilo. Jedinou moţností jak získat 

finanční podporu je Program rozvoje venkova. V případě ţe se získají potřebné peníze k 

dofinancování projektu, navrhovala bych podat ţádost do tohoto programu. Jelikoţ je pro-

ces vyřízení dost sloţitý, přiklonila bych se k variantě nechat si ţádost zpracovat. I přes 

cenu, kterou musí podnikatel zaplatit je to levnější varianta. Při zváţení mnoţství času, 

kterého je při sestavování ţádosti třeba, by podnikatel zaplatil víc. Navíc se jedná o uzna-

telný náklad projektu. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat moţnosti podpory malého a středního podnikání 

ve Zlínském kraji se zaměřením na stavebnictví. Výsledkem této práce je doporučení firmě 

LUKESTA s.r.o. při realizaci jejího podnikatelského plánu, který spočívá v nákupu nového 

technologického zařízení. Na základě zjištěných skutečností jsem zmíněné firmě navrhla 

následující řešení. Jelikoţ firma potřebuje získat finanční prostředky k dofinancování své-

ho projektu, je nejlepší variantou vyuţití finančního leasingu. Díky výši akontaci jsou mě-

síční splátky nejniţší (v porovnání s ostatními dostupnými úvěry) a leasing firmě umoţňuje 

výši splátek uplatnit jako daňově uznatelný náklad. Co se týká dotace k tomuto podnikatel-

skému plánu, jsou moţnosti značně omezené. V podstatě má společnost jen jedinou moţ-

nost, kde můţe o dotaci ţádat, a to Program rozvoje venkova. V rámci tohoto programu 

můţe ţádat o dotaci i společnost, která podniká ve stavebnictví. Při důkladném prostudo-

vání všech náleţitostí procesu ţádosti, bych firmě doporučila zadat zpracování ţádosti od-

borníkovi. Sloţitost a časová náročnost se vyplatí v podobě kvalitně zpracovaných podkla-

dů z vyřízení ţádosti. I kdyţ ani odborně zpracovaná ţádost nezaručí schválení projektu, 

riziko zamítnutí na základě faktických chyb je téměř nulové.   

Ač je televizní spot vyzívající k čerpání finančních prostředků z Operačního programu 

inovace a podnikání velice pěkně zpracovaný, realita při ţádosti o dotaci uţ tak růţová 

není. Při hlubším zkoumání této problematiky jsem zjistila, ţe ani sebelepší projekt, např. 

ten, který zajistí vytvoření nových pracovních míst, nemá automaticky zajištěnou podporu. 

Bohuţel nejsou podporovány všechny oblasti ekonomiky, a pokud tedy firma nespadá pod 

podporované oblasti, na ţádnou dotaci nemá nárok. Právě ve stavebnictví je situace ţadate-

le velmi nepříznivá. 

Pozitivně hodnotím úlohu Regionálního podpůrného zdroje v podpoře malého a středního 

podnikání ve Zlínském kraji. Ač úvěr pro firmu LUKESTA s.r.o. nebyl vhodný, pro začí-

najícího podnikatele, který zatím nemá historii, se jedná o velmi dobrou alternativu 

k získání finančních prostředků.    
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