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1 ÚVOD 

11..11  CCHHAARRAAKKTTEERRIISSTTIIKKAA  OOPPEERRAAČČNNÍÍHHOO  PPRROOGGRRAAMMUU  PPRRŮŮMMYYSSLL  
AA  PPOODDNNIIKKÁÁNNÍÍ  

Operační program Průmysl a podnikání 2004-2006 (OPPP) byl základním programovým 

dokumentem politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a podnikání. 

Konečná verze dokumentu OPPP byla komisařem Evropské komise – DG REGIO panem 

Barnierem oficiálně potvrzena dopisem ze dne 18. 12. 2003 a dále Rozhodnutím Komise ze 

dne 21. 6. 2004 (CCI: 2003 CZ 16 1 PO 003). 

OPPP rozpracovával příslušnou část Národního rozvojového plánu (NRP) na léta 2004 až 

2006, zaměřenou na oblast hospodářského rozvoje, a byl jedním z podkladů pro vyjednávání 

Rámce podpory Společenství (RPS) pro regiony soudržnosti NUTS II České republiky 

spadající pod Cíl 1. OPPP byl financován pouze z jednoho strukturálního fondu, a to 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Podíl OPPP na celkové podpoře činil 

17,94 % z finančních prostředků vyčleněných ze strukturálních fondů na operační programy 

Cíle 1, jednalo se o 260,8 mil. €. S připočtením finančních prostředků ze státního rozpočtu 

České republiky, které se na celkové částce podílel 25 %, činil objem více než 347 mil. €. 

Tabulka 1 - Finanční prostředky alokované pro OPPP na programovací období 2004 až 2006 po realokaci 
mezi Prioritami1 (v €) 

Priorita OPPP EU (ERDF) 75 % SR (MPO) 25 % Celkem 
1. Rozvoj podnikatelského prostředí 121 426 070 40 475 356 161 901 426 
2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků 129 741 986 43 247 328 172 989 314 
3. Technická pomoc 9 684 086 3 228 028 12 912 114 

Celkem 260 852 142 86 950 712 347 802 854 

 

Cílem podpory v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání bylo zachovat a dále 

rozvíjet konkurenceschopný a efektivně vyrábějící průmyslový potenciál, účinně přispívat ke 

zvyšování hospodářské výkonnosti výrobní základny a podpořit potřebné strukturální změny 

průmyslu tak, aby ČR na konci následující programovací periody přestala být jako celek méně 

rozvinutým regionem EU. Analýzou specifických cílů operačního programu a s přihlédnutím 

ke globálnímu cíli byly vymezeny dvě věcné priority a technická pomoc, následně 

nadefinováno 9 opatření rozpracovaných do 11 programů podpory a dvou projektů. 

                                                           
1 Na základě změny Programového dodatku OPPP schválené Evropskou komisí 28.12.2006 došlo k přesunu 12 
mil € z Priority 1 do Priority 2 a 1 mil. € z Priority 3 do Priority 2. 
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Tabulka 2 - Struktura Operačního programu Průmysl a podnikání 

PRIORITA OPATŘENÍ PROGRAM PODPORY 
1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj 

a inovace (1) PROSPERITA 

1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury (2) REALITY 
1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů 

v průmyslu a podnikání 
(3) ŠKOLICÍ 
STŘEDISKA 
(4) KLASTRY 
Registr poradců (projekt)2

1. Rozvoj 
podnikatelského 

prostředí 
Celkově 50 % 

prostředků OPPP. 1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb Projekt rozvoje 
informační 
a poradenských služeb 
pro mezinárodní obchod 
(5) START 
(6) KREDIT 
(7) ROZVOJ 2.1 Zakládání a rozvoj MSP 

(8) MARKETING 
2.2 Podpora inovací výrobků, technologií a služeb (9) INOVACE 

(10) ÚSPORY 
ENERGIE 

2. Rozvoj 
konkurenceschopnosti 

podniků 
Celkově 46 % 

prostředků OPPP. 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší 
využití obnovitelných zdrojů energie (11) OBNOVITELNÉ 

ZDROJE ENERGIE 
3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci 
programu  3. Technická pomoc 

Celkově 4 % OPPP. 3.2 Ostatní technická pomoc  

                                                           
2 Projekt byl v roce 2008 vyjmut z OPPP a přefinancován ze státního rozpočtu. 
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KVANTIFIKACE CÍLŮ A ZAMĚŘENÍ PROGRAMU 
 

Označení 
indikátoru Název Druh Měřící 

jednotka
Počáteční 

hodnota (2001) 
Cílová hodnota 

(po skončení programu)

Hodnota indikátoru 
z rozhodnutých 

projektů k 31. 12. 2008 

Hodnota 
indikátoru 

z realizovaných 
projektů k 31. 12. 

2008 

Zdroj 

OP 01 
Tvorba přidané hodnoty z výroby 
v podpořených podnicích (vliv na 
růst HDP) 

Dopad mld. Kč 
(mld. €) 

HDP – 2157,8 
mld. Kč 
(63.31 mld. €) 
(současné ceny) 
Přidaná hodnota 
z výroby 468,2 
mld. Kč 

Tvorba přidané hodnoty 
v podporovaných 
podnicích (růst 5-10 % 
ročně), což se projeví 1 % 
přírůstkem absolutního 
podílu zprac. průmyslu na 
tvorbě HDP 

79, 628 mld. Kč 79, 628 mld. Kč 
 ISOP 

OP 02 

Růst produktivity práce 
v podporovaných podnicích (vliv 
na růst produktivity práce za celý 
zprac. průmysl) 

Dopad tis. Kč 
(€) 

336,1 tis. Kč/zam. 
(9861 €/ zam.) 

10-15 % za dobu trvání 
programu, což se projeví 
cca 1% přírůstkem na 
prod. práce za celý zprac. 
průmysl 

527,86 tis Kč
 

527,86 tis Kč  
 ISOP 

OP 03 Počet čistých vytvořených 
pracovních míst Dopad počet 0 6 000 

9 832,2
(hrubá vytvořená 

pracovní místa)
z toho 2 916 ČMZRB

6 916,2 
(hrubá vytvořená 

pracovní místa) 
ISOP 

OP 04 Uskutečněné soukromé 
spolufinancování Výsledek € 0 

160 000 000 € 
 

4 028 800 000 Kč 
(kurz přepočtu 25,180 

Kč/EUR =) 

342 996 811 €

8 636 659 700 Kč

242 787 326 € 
 

6 113 384 874 Kč 
ISOP 

SU 06 Počet podpořených projektů 
(dotace/úvěry) Výstup počet 0 5 000 

2 831 
(1 632 úvěry a 1 199 

dotace)

2 771 (1 600 úvěry 
a 1 171 dotace) ISOP 

SU 35 Počet podpořených podniků 
v rámci realizace projektů Výsledek počet 0 5 000 3 340 2 507 ISOP 

Kurz 12/2008: 25,180 Kč/EUR 
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Indikátor OP 01 Tvorba přidané hodnoty z výroby v podpořených podnicích se skládá ze 

dvou částí - první má charakter indikátoru výsledku a jde o vývoj přidané hodnoty 

v podpořených podnicích, druhá část má charakter indikátoru dopadu a vyjadřuje vliv 

přírůstku přidané hodnoty v podpořených podnicích na růst přidané hodnoty v ekonomice, 

tedy HDP.  

Cílová hodnota výsledkové části indikátoru byla naplněna, neboť oproti výchozím 

hodnotám před podporou došlo ke zvýšení přidané hodnoty v podnicích podpořených dotací 

z OPPP o 31,9 % (u MSP 56,5 %), což od počátku programovacího období odpovídá 

v průměru asi 8% ročnímu nárůstu, přičemž cílová hodnota byla stanovena jako 5-10% 

meziroční růst přidané hodnoty. Indikátor byl sledován a vyhodnocován v hrubém vyjádření, 

tedy bez očištění faktorů mimo podporu z OPPP. 

Dopadová část indikátoru stanoví cílovou hodnotu jako 1% přírůstek hrubé přidané 

hodnoty zpracovatelského průmyslu na HDP prostřednictvím růstu přidané hodnoty 

v podpořených podnicích. Dle ISOP bylo z OPPP za celé programovací období dotací 

podpořeno celkem 821 projektů 623 různých hospodářských jednotek v odvětví 

zpracovatelského průmyslu. V podpořených podnicích v odvětví zpracovatelského průmyslu 

došlo oproti výchozím hodnotám před poskytnutím podpory k nárůstu přidané hodnoty  

o 17,1 mld. Kč, což odpovídá 2,39% přírůstku HDP v běžných cenách za období 2004-2007 

dle údajů ČSÚ. Cílová hodnota tedy byla naplněna i v dopadové části tohoto indikátoru. Jsou 

porovnávány roky 2004 a 2007, neboť v době zpracování této zprávy nebyla k dispozici data 

za podpořené podniky vztahující se k roku 2008. Indikátor byl rovněž sledován 

a vyhodnocován v hrubém vyjádření. 

Indikátor OP 02 Růst produktivity práce v podporovaných podnicích lze obdobně 

z pohledu cílové hodnoty rozdělit na část výsledkovou a část dopadovou. Produktivita práce 

v podnicích podpořených dotací zaznamenala od počátku programovacího období nárůst   

47,6 % (v MSP 23,8 %), došlo tedy rovněž k překročení cílové hodnoty výsledkového 

indikátoru, která byla stanovena jako 10-15% růst produktivity práce v podpořených 

podnicích za dobu trvání programu. Dle ČSÚ došlo zároveň ve sledovaném období 2004-

2007 k růstu produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu o 20,9 %. V případě, že by za 

sledované období nedošlo k nárůstu produktivity práce v podnicích podpořených dotací 

z OPPP působících v odvětví zpracovatelského průmyslu, byl by dle propočtů MPO růst 



   

   
8

produktivity práce ve zpracovatelském průmyslu nižší o 1,03 %. Z toho vyplývá, že byla 

splněna rovněž cílová hodnota dopadové části indikátoru. 

Cílová hodnota indikátoru SU 06 Počet podpořených projektů (dotace/úvěry) nebyla 

naplněna, neboť byla stanovena na 5 000 ke konci programovacího období, zatímco počet 

projektů OPPP dosáhl 2 831. Odvozené je rovněž nenaplnění indikátoru SU 35 Počet 

podpořených podniků v rámci realizace projektů, kde byla stanovena cílová hodnota 5 000 na 

konci programovacího období, zatímco dosažená hodnota je 3 340. Z hlediska výše rozpočtu, 

resp. uznatelných výdajů, byly tedy v průběhu programového období podporovány větší 

projekty, než byl původní předpoklad. Tyto indikátory však společně popisují spíše výstupy 

projektů, zatímco další indikátory globálního cíle OPPP týkající se uskutečněného 

soukromého spolufinancování, růstu přidané hodnoty, produktivity práce a počtu vytvořených 

pracovních míst mají charakter indikátorů výsledku a dopadu. Teprve indikátory výsledku 

a dopadu charakterizují vliv podpory na podpořené podniky a na ekonomiku jako celek, 

zatímco nenaplněné indikátory v tomto případě poskytují pouze orientační informaci 

o bezprostředních výstupech realizace OPPP. Vzhledem k tomu, že se cílové hodnoty 

výsledkových a dopadových indikátorů na úrovni OPPP podařilo překročit a naplnit tak 

očekávání realizace OPPP v reálné ekonomice, lze globální cíl OPPP považovat za splněný. 

 

Řídící orgán v roce 2008 pokračoval v kontrole dosažených hodnot indikátorů, přičemž 

v konečné fázi revize indikátorů byly vyloučeny podniky, které získaly podporu na více 

projektů v různých programech podpory OPPP, ale do monitorovacích zpráv vykazovaly 

u všech projektů stejné hodnoty indikátorů OP 01 a OP 02.  

Dále došlo k opravě vykazovaných hodnot zejména vzhledem k chybně uvedeným 

řádům, což mělo zásadní dopad na konečnou hodnotu těchto dvou indikátorů. V neposlední 

řadě má vliv na dosažené hodnoty uvedené v tabulce odstoupení některých projektů 

v posledních měsících roku 2008. 

Společně s postupným ukončováním všech projektů, zejména Priority 1, která byla 

zaměřena na zkvalitňování infrastruktury pro podnikání, bylo dosaženo i cílové hodnoty 

indikátoru sledujícího počet vytvořených pracovních míst. Hodnota nově vytvořených 

pracovních míst v rámci Priority 1 vzrostla oproti minulému roku o 500 míst při 127 

ukončených projektech.  
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11..22    AANNAALLÝÝZZAA  PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ  OOPPPPPP  

1.2.1 Začlenění OPPP v rámci strukturální pomoci Evropské unie 

OPPP byl součástí Rámce podpory Společenství (RPS), který měl charakter smlouvy 

mezi vládou České republiky a Evropskou komisí. Tato smlouva specifikovala závazek obou 

stran poskytnout finanční prostředky na dosažení cílů uvedených v RPS na principu 

kofinancování, tj. 75 % finančních prostředků z ERDF a 25 % ze státního rozpočtu. 

Výchozím dokumentem pro negociace RPS byl Národní rozvojový plán (NRP). 

RPS vymezoval strategii, priority a cíle, které mohly být spolufinancovány ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti za předpokladu, že projekty byly plně v souladu 

s legislativou Společenství v oblastech jako je regionální politika, ochrana životního prostředí, 

zadávání veřejných zakázek a finanční řízení a kontrola. 

Konečná verze dokumentu RPS byla Evropskou komisí oficiálně potvrzena dne 

18. 12. 2003. Celková alokace 1,454 mld. € odpovídala finančním zdrojům pro realizaci Cíle 

1 regionální a strukturální politiky EU na zkrácené programovací období 2004 až 2006.  

RPS byl implementován prostřednictvím čtyř sektorově zaměřených operačních 

programů a jednoho regionálně zaměřeného: 

(1) Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 

(2) Operační program Infrastruktura (OP Infrastruktura) 

(3) Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) 

(4) Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) 

(5) Společný regionální operační program (SROP). 

Tabulka 3 - Finanční prostředky RPS pro Cíl 1 (celá ČR mimo hl. m. Prahy; běžné ceny v €) 

RPS  (Cíl 1) 2004 – 2006 2004 2005 2006 SF EU Podíl na 
RPS v %

OPPP 260 852 142 60 798 079 87 082 257 112 971 806 ERDF 17,94

OP Infrastruktura 246 360 355 57 420 408 82 244 353 106 695 594 ERDF 16,94

OP RLZ 318 819 283 74 308 763 106 433 869 138 076 651 ESF 21,92

OP RVMZ 173 901 427 40 532 052 58 054 838 75 314 537 EAGGF, 
FIFG 11,96

SROP 454 332 571 105 893 505 151 673 302 196 765 764 ERDF, ESF 31,24

Celkem 1 454 265 778 338 952 807 485 488 619 629 824 352   100,00
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1.2.2 Hospodářský vývoj ČR v roce 2008 

Pro českou ekonomiku byl rok 2008 ve znamení konce období rychlého hospodářského 

růstu doprovázeného nízkou inflací. Takřka všechny makroekonomické indikátory 

zaznamenaly v loňském roce negativní změnu oproti roku předešlému. Rok 2008 lze 

charakterizovat jako vysoce volatilní především díky vývoji ve čtvrtém čtvrtletí. 

Tabulka 4 - Kontextové indikátory 

Označení 
indikátoru Název indikátoru Druh 

indikátoru
Měřící 

jednotka 

Kvantifikace 
(Počáteční hodnota 

rok 2001) 

Hodnota za 
rok 2008 

Zdroj 
dat 

CO 01 
HDP na 1 obyvatele 
v PPS 
(včetně Prahy) 

Kontext tis. € PPS 
  

10,349 (1995) 
 

18,800 ČSÚ 

CO 02 

Míra 
nezaměstnanosti, 
regiony Cíle 1  
(kromě Prahy) 

Kontext % 9,9 (2002) 6,55 MPSV 

CO 03 
Hrubá přidaná 
hodnota z výroby 
(včetně Prahy) 

Kontext 

v tis. € na 
zaměstnance 
v průmyslu, 

s. c. 

12,034 22,99 (2007) ČSÚ 

CO 04 V&V jako % z HDP Kontext % 1,20 1,54 (2007) Eurostat

CO 05 
Zaměstnanost ve vědě 
a technologii na 1000 
obyvatel 

Kontext ‰ 5,52 9,993 (2007) Eurostat

 

Tabulka 5 - Hlavní ekonomické indikátory ČR v roce 2008 

Ekonomický indikátor Jednotka 2008 
Hrubý domácí produkt meziroční změna, %, stálé ceny 3,2
Hrubý domácí produkt meziroční změna, %, běžné ceny  4,9
Hrubý domácí produkt běžné ceny, mld. Kč 3705,7
Index průmyslové produkce meziroční změna, % 0,4
Míra inflace roční klouzavý průměr, % 6,3
Míra nezaměstnanosti konec období, % 6,0
Míra registrované nezaměstnanosti  %, průměr  5,45
Obecná míra nezaměstnanosti %, průměr 4,4
Míra dlouhodobé nezaměstnanosti %, průměr 2,2
Saldo státního rozpočtu konec období, v mld. Kč -20,0
Vývoz zboží meziroční změna, % z běžných cen -0,56
Dovoz zboží meziroční změna, % z běžných cen 0,22
Saldo obchodní bilance mld. Kč 68,8
Přímé zahraniční investice mld. USD 10,9

Pramen: ČSÚ, ČNB, MPSV 

Celkově za loňský rok ČR podle ČSÚ vykázala růst reálného HDP 3,2 %, čímž značně 

předčila průměr EU (0,9 %) a opět posílila svou pozici v rámci Společenství. Podle 

předběžných údajů ČSÚ nyní HDP v PPS na 1 obyvatele v ČR dosahuje 82 % průměru zemí 

                                                           
3 ČSÚ od roku 2005 uplatňuje úpravu v metodice výpočtu tohoto ukazatele, přepočet dle metodiky platné v roce 
2001 není možný. 
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EU. Na změnách růstu HDP v průběhu minulého roku však lze nejlépe ilustrovat rychlost 

a sílu dopadů změn v globální ekonomice na otevřenou českou ekonomiku závislou na 

vývozu. Především pokles agregátní poptávky v zemích hlavních obchodních partnerů ČR 

způsobil pokles míry růstu HDP téměř o čtyři procentní body za jediné čtvrtletí. Již v prvních 

třech čtvrtletích ČSÚ zaznamenal určitý pokles intenzity růstu (meziročně v průměru asi o 1,5 

p.b.), nicméně přebytek exportu nad importem se stále podílel 80 % na výsledném růstu. Čistý 

vývoz také v souhrnu nejvíce přispěl růstu HDP za celý rok 2008 (1,9 p.b.). Ve čtvrtém 

čtvrtletí však došlo k meziročnímu poklesu čistého vývozu a tahounem minimálního růstu 

v závěru roku se tak stala spotřeba domácností, jejíž růst však po dvou čtvrtletích opět 

poklesl. Důvodem již nemohl být, tak jako v případě oslabení růstu spotřeby v prvním 

čtvrtletí, takřka skokový růst indexu spotřebitelských cen, růst cenové hladiny měřený tímto 

ukazatelem naopak výrazně oslabil. Do roku 2009 tak ČR vstoupila bez vyhlídek na rychlé 

zvrácení negativních trendů v růstu produktu. Z hlediska produkční metody výpočtu HDP 

bylo dle ČSÚ pro růst podobně jako v loňském roce nejvýznamnější zvýšení produktivity 

práce, které se dvěma třetinami podílelo na růstu hrubé přidané hodnoty. Její růst však oproti 

roku 2007 oslabil téměř o polovinu. 

Podle Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ zaznamenala ČR v roce 2008 cyklický 

vrchol na trhu práce. Růst míry zaměstnanosti ve skupině 15 až 64letých dosáhl ve čtvrtém 

čtvrtletí meziročně 0,3 p.b., samotná míra pak nabyla hodnoty 66,8 %. Česká republika se tak 

dále přiblížila k naplnění jednoho z cílů Lisabonské strategie – dosáhnout 70% míry 

zaměstnanosti v EU v roce 2010. Vzhledem k probíhající sestupné fázi hospodářského cyklu, 

která v minulém roce ještě nezasáhla trh práce, a k jen mírným přírůstkům míry 

zaměstnanosti v letech vysokého růstu však není pravděpodobné, že se ČR, stejně jako mnoha 

dalším členským státům ES, podaří tento cíl naplnit. Ve čtvrtém čtvrtletí se navíc již začaly 

i na trhu práce projevovat negativní trendy, když meziročně mírně poklesla zaměstnanost ve 

zpracovatelském průmyslu a v sekundárním sektoru celkově došlo jen k velmi mírnému 

nárůstu počtu pracovníků. I v posledním čtvrtletí roku 2008 se zvýšila míra zaměstnanosti, 

nicméně již především zásluhou terciárního sektoru. Meziročně se o 14 300 zvýšil počet 

podnikatelů. 

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice Mezinárodní organizace práce (ILO) ve 

čtvrtém čtvrtletí roku 2008 dosáhla 4,4 % a oproti 4. čtvrtletí 2007 se tedy snížila o 0,5 p.b. 

Obecná míra nezaměstnanosti je v ČR dlouhodobě nižší než průměr EU, naopak nadprůměrná 

je v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti. I ta však v loňském roce vykázala určitý pokles 
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a dosáhla podílu 46,5 % na nezaměstnanosti měřené obecnou mírou nezaměstnanosti. 

Regionální míra nezaměstnanosti osob starších 15 let se pohybovala od 2 % (Hl. m. Praha) do 

8,3 % (Ústecký kraj). Nízkou mírou nezaměstnanosti se vyznačuje skupina osob 

s vysokoškolským vzděláním (1,7 %), u osob se středoškolským vzděláním s maturitou 

dosahuje tato míra 2,9 %. Mezi středoškolsky vzdělanými bez maturity vč. vyučených byla 

míra nezaměstnanosti 4,3 % a nejvyšší hodnoty pak dosáhla u osob se základním vzděláním 

(19,2 %). Průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla meziročně reálně o pouhých 2,1 %, což je 

nejnižší údaj od roku 1998. Jen mírný růst byl způsoben postupným ochlazováním poptávky 

na trhu práce a vysokým růstem cenové hladiny především v 1. čtvrtletí. Dále se také 

prohloubila diferenciace výše mezd mezi podnikatelskou a nepodnikatelskou sférou. 

Míra inflace v prvním čtvrtletí roku 2008 dosahovala hodnoty 7,5 %, což bylo způsobeno 

zejména promítnutím změn DPH, poplatků ve zdravotnictví, nárůstem regulovaných cen 

a pokračujícím růstem cen ropy na světových trzích. Eskalující ceny dovozních surovin byly 

tehdy zčásti tlumeny stále posilujícím kurzem koruny vůči dolaru. Klíčová dvoutýdenní repo 

sazba ČNB se následně zvýšila o 0,25 p.b. na hodnotu 3,75 %, avšak následně byla postupně 

snižována až na úroveň 2,25 % ve snaze oživit domácí finanční trhy. Vývoj nominálních 

jednotkových mzdových nákladů indikoval zvýšené inflační tlaky do následujícího období. 

V dalších dvou čtvrtletích míra inflace poklesla alespoň na hodnotu kolem 6,6 %, což bylo 

způsobeno zejména poklesem cen potravin, světových cen ropy a zahraniční poptávky. Míra 

inflace v závěru roku 2008 dosáhla úrovně 3,6 %. 

I pro rok 2008 platilo, že v rámci socioekonomického vývoje ČR převládají 

mikroregionální rozdíly (úroveň NUTS 4 a nižší), zatímco ukazatele na úrovni NUTS 2 (s 

výjimkou Prahy) výrazné diference nevykazují. Tomu rovněž odpovídá zaměření české 

regionální politiky z hlediska rozsahu regionů (administrativní území okresů a obcí 

s rozšířenou působností). Z pohledu politiky soudržnosti je naopak třeba stále řešit celkově 

podprůměrnou hospodářskou úroveň vůči průměru EU 27 ve všech regionech soudržnosti 

vyjma Prahy. 

PRŮMYSL A SLUŽBY 

Vývoj průmyslu v České republice byl v roce 2008 dle informace ČSÚ negativně 

ovlivněn zejména vývojem v posledním čtvrtletí. Pokles byl v závěru roku patrný kromě tržeb 

i u nových zakázek a zaměstnanosti. Sezónně neočištěný meziroční index průmyslové 

produkce vzrostl o pouhých 0,4 %. K růstu nejvíce přispěla výroba elektrických a optických 
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přístrojů a zařízení (příspěvek k růstu 1,5 p.b.), výroba koksu, rafinérské zpracování ropy (0,4 

p.b.) a výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken (0,3 p.b.). Pokles byl 

nejvíce zaznamenán ve výrobě potravinářských výrobků a nápojů a ve výrobě tabákových 

výrobků (0,5 p.b.). Tržby z průmyslové činnosti se meziročně zvýšily o 0,1 % a jejich vývoj 

v zásadě odráží oblasti výrob růstu a poklesu průmyslové výroby. Průměrná měsíční mzda 

v průmyslu v roce 2008 dosáhla 22 780 Kč a produktivita práce se zvýšila o 0,2 %. Nové 

zakázky ve vybraných odvětvích zaznamenaly pokles o 5,9 %. 

Růst indexu tržeb ve službách dosáhl za celé sledované období hodnoty 3,9 % (v běžných 

cenách). Největší růst byl zaznamenán v činnostech v oblasti výpočetní techniky (9 % 

v běžných cenách) a v ostatních podnikatelských činnostech (7,4 % v běžných cenách). 

 

Použité zdroje: ČSÚ (http://www.czso.cz), Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu), ČNB 

(http://www.cnb.cz), MPSV (http://www.mpsv.cz) ; údaje platné k 15. březnu 2009 
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2 MONITOROVÁNÍ, IMPLEMENTACE A HODNOCENÍ OPPP 

22..11  PPOOKKRROOKK  VV  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCII  PPRROOGGRRAAMMUU  

2.1.1 Aktivity podniknuté ŘO OPPP k zajištění efektivnosti řízení programu 

V souvislosti s ukončováním programovacího období 2004 - 2006 (pravidlo n+2) se 

úkoly Řídícího orgánu soustředily především do oblasti plateb a kontrol na místě. Pro 

urychlení administrace žádostí o platbu byla v posledním čtvrtletí roku 2008 autorizace 

žádostí o platbu přesunuta z agentury CzechInvest plně na Řídící orgán, a to Opatřením 

ministra průmyslu a obchodu č. 27/2008 k vytvoření podmínek pro efektivní ukončení 

implementace strukturálních fondů programovacího období 2004 - 2006 v resortu MPO. 

Agentura CzechInvest i nadále vykonávala příjem žádostí o platbu od příjemců dotací 

a kontrolu jejich formálních náležitostí, avšak posouzením výše a věcné oprávněnosti 

uznatelných nákladů a kontrolou dodržování Podmínek poskytnutí dotace včetně provedení 

kontroly projektů na místě byla pověřena Sekce strukturálních fondů (SSF). 

V systému administrace plateb tak byla odstraněna kontrola prováděná ve dvou stupních, 

což umožnilo rychlejší zpracování žádostí o platbu ke konci programovacího období. 

Na základě Opatření ministra průmyslu a obchodu, o organizačních a personálních 

změnách v aparátu ministerstva, došlo v druhé polovině roku 2008 ke změně vnitřní struktury 

Sekce strukturálních fondů. Oddělení kontroly a nesrovnalostí bylo vyčleněno z Odboru 

koordinace strukturálních fondů a bylo funkčně podřízeno přímo vedení Sekce. Oddělení 

koordinace s OP Výzkum a Vývoj pro Inovace bylo zrušeno a jeho agenda byla převedena do 

ostatních věcně příslušných útvarů SSF. 

Dále došlo k převodu 10 funkčních míst z gestorských útvarů MPO do Sekce 

strukturálních fondů. Celkem byla převedena 2 pracovní místa do Oddělení koordinace 

školení a vzdělávání, 2 pracovní místa do Oddělení programů pro výzkum a vývoj, 4 pracovní 

místa do Oddělení programů pro malé a střední podnikání a 2 pracovní místa do Oddělení 

energetických a infrastrukturálních programů. Nově převedení pracovníci se podíleli na 

administraci žádostí o platbu v souvislosti s požadavky na ukončování programovacího 

období 2004 – 2006. 
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2.1.2 Aktivity Monitorovacího výboru pro OPPP 

V roce 2008 se uskutečnila dvě řádná zasedání Monitorovacího výboru pro OPPP. 

V průběhu roku 2008 nebyly zřízeny MV žádné pracovní skupiny. 

11. JEDNÁNÍ MV (26. 5. 2008) 

Jedenácté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo dne 26. května 2008 

v hotelu ANDEL´S, Stroupežnického 21, Praha.  

Program 11. jednání: 

1) Úvodní slovo předsedy MV OPPP Ing. Miroslava Elfmarka 

2) Vystoupení zástupce EK – DG REGIO 

3) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru 

4) Projednání a schválení Výroční zprávy OPPP za rok 2007 

5) Aktuální stav realizace OPPP  k 31. 3. 2008 

6) Informace o uzavírání programovacího období a o rizicích s tím souvisejících 

7) Ex – post evaluace, naplnění cílů OPPP, hlavní evaluační otázky  

8) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPP 

9) Informace o Komunikačním plánu  

10) Různé 

Závěry jednání: 

1) MV schválil VZ OPPP 2007 

2) MV vzal na vědomí zprávu Aktuální stav realizace OPPP k 31.3.2008, informaci 
o plnění plánu Technické pomoci a KoP s dílčími výtkami, které se objeví 
v příštích zprávách 

3) Zástupkyně EK apelovala na včasné a úplné dodávání podkladových materiálů pro 
jednání. 

12. JEDNÁNÍ MV (13. - 14. 11. 2008) 

Dvanácté jednání Monitorovacího výboru OPPP se uskutečnilo ve dnech 13. – 14. 11. 

2008 v hotelu Zlatý Lev, Gutenbergova 3, Liberec. 

Program 12. jednání: 

13. 11. 2008 

1) Exkurze pro členy MV OPPP do Pivovaru Svijany (projekt z programu podpory 
Rozvoj II) 

2) Exkurze pro členy MV OPPP do Výzkumného ústavu textilních strojů (projekt 
z programu podpory Inovace – Dotace I) 

3) Zahájení 12. jednání Monitorovacího výboru 
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4) Vystoupení zástupce Libereckého kraje 

5) Vystoupení předsedy MV OPPP 

6) Vystoupení zástupce EK – DG REGIO 

7) Informace ŘO o plnění úkolů z minulého jednání výboru 

8) Aktuální stav realizace OPPP  k 30. 9. 2008 

9) Aktuální informace o uzavírání programovacího období 2004-2006 (včetně návrhu 
harmonogramu), porovnání přístupu MPO a maďarských kolegů 

10) Rizika implementace a řízení OPPP – informace zobecňující problémy vybraných 
projektů OPPP a opatření, která byla přijata k jejich prevenci 

11) Diskuse 
14. 11. 2008 

1) Pokračování 12. jednání Monitorovacího výboru 

2) Projednání plnění plánu Technické pomoci k OPPP 

3) Informace o realizaci Ročního komunikačního akčního plánu 

4) Představení projektu "Kontinuální výroba laminovaných ionexových membrán 
a jejich další zpracování pro potřeby membránových procesů", Mega a.s., projekt 
z programu Inovace 

5) Projednání a schválení změn Programového dodatku OPPP 

6) Různé 
Závěry jednání: 

1) Monitorovací výbor schválil změny Programového dodatku OPPP 

2) Monitorovací výbor vzal na vědomí Aktuální stav realizace OPPP k 30.9. 2008, 
informaci o naplňování Technické pomoci a informaci o realizaci Komunikačního 
plánu. 

3) Monitorovací výbor doporučil, aby byl v závěrečné zprávě více zdůrazněn 
regionální aspekt čerpání peněz z evropských fondů, a to i v otázce vlivu dotací na 
mikroekonomiku regionů. 

PER ROLLAM PROCEDURA KE ZMĚNĚ ALOKACÍ V RÁMCI PRIORITY 1 
A PRIORITY 3 

V období mezi 28. listopadem a 12. prosincem 2008 byly ze strany členů Monitorovacího 

výboru OPPP schváleny v písemné proceduře per rollam navržené realokace v rámci Priority 

1 a Priority 3 OPPP. Souhlasné stanovisko k návrhu realokací zaslalo 21 členů s hlasovacím 

právem z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem, deset členů se hlasování zdrželo, 

žádný člen nezaslal negativní stanovisko. Pro schválení  realokací,  v rámci písemné 

procedury, je dle jednacího řádu výboru zapotřebí souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny 

členů výboru, což je 16 osob. 
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PER ROLLAM PROCEDURA K NÁVRHU NA PRODLOUŽENÍ KONEČNÉHO 
DATA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ 

V období mezi 11. a 30. prosincem 2008 byl ze strany členů Monitorovacího 

výboru OPPP schválen v písemné proceduře per rollam návrh na prodloužení konečného data 

způsobilosti výdajů u Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 - 2006 do 30. června 

2009, a zároveň bylo Řídícímu orgánu OPPP uloženo učinit kroky nezbytné k provedení 

tohoto opatření, spočívající zejména v žádosti o začlenění OPPP do celkové žádosti ČR o tuto 

výjimku prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Toto bylo Řídícím orgánem 

učiněno a žádost byla prostřednictvím MMR odeslána Evropské komisi.  

Souhlasné stanovisko k návrhu realokací zaslalo 20 členů s hlasovacím právem 

z celkového počtu 31 členů s hlasovacím právem, 11 členů se hlasování zdrželo, 

žádný člen nezaslal negativní stanovisko. Pro schválení návrhu v rámci písemné procedury je 

dle jednacího řádu výboru zapotřebí souhlasné stanovisko nadpoloviční většiny členů výboru, 

což je 16 osob. 

POPIS ROZHODNUTÍ, KTERÁ BYLA V ROCE 2008 MV PŘIJATA 

MV v roce 2008 přijal tato zásadní rozhodnutí: 

1) na jedenáctém jednání schválil Výroční zprávu OPPP za rok 2007 

2) na dvanáctém jednání schválil změnu Programového dodatku k OPPP týkající se 

realokací v rámci Priorit 1 a 2, změny v implementační struktuře OPPP a řešení 

projektu Registr poradců v rámci Opatření 1.4. 

3) prostřednictvím procedury per rollam schválil realokace v rámci Priority 1 

a Priority 3 

4) prostřednictvím procedury per rollam schválil návrh na prodloužení konečného 

data způsobilosti výdajů u Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 - 2006 

do 30. června 2009 
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22..22  FFIINNAANNČČNNÍÍ  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  AA  KKOONNTTRROOLLAA  OOPPPPPP  

2.2.1 Autorizace plateb 

V průběhu roku 2008 došlo k opětovnému nárůstu čerpání, což logicky vyplynulo 

z nutnosti ukončování OPPP a tím i proplácení zbývajících zazávazkovaných prostředků 

připadajících na realizované projekty. Řídící orgán autorizoval k 31.12.2008 platby v hodnotě 

9 014 mil. Kč, z čehož bylo 8 948 mil. Kč do konce roku 2008 proplaceno na účty konečných 

uživatelů. 

Zároveň bylo vypracováno a odesláno na Platební a certifikační orgán celkem 

11 souhrnných žádostí, na základě kterých byla provedena refundace výdajů ze strukturálních 

fondů na příjmový účet MPO v celkové výši 2 642 mil. Kč. 

V roce 2008 proběhly tři mimořádné certifikace výdajů OPPP ze strukturálních fondů 

ERDF (k 31.3., 30.9. a 30.11.). Certifikace probíhá dle termínů stanovených Platebním 

a certifikačním orgánem, přičemž poslední termín certifikace v běžném roce se obvykle 

nekryje s kalendářním koncem roku. Certifikovány byly žádosti v celkové hodnotě 2 600 mil. 

Kč (část SF), od začátku realizace OPPP již bylo certifikováno celkem 6 017 mil. Kč (část 

SF). 



   

   
19

Tabulka 6 - Přehled žádostí o platbu proplacených konečným uživatelům k 31.12.2008 

Autorizováno SSF Proplaceno na účty konečných uživatelů
Program Počet 

projektů Objem (Kč) Objem (EUR) Počet 
projektů Objem (Kč) Objem (EUR)

    1.1 PROSPERITA 32 1 714 408 471 68 086 119 32 1 714 408 471 68 086 119
    1.2 REALITY 109 1 962 498 037 77 938 762 109 1 961 658 716 77 905 430
    1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA 74 304 721 043 12 101 709 74 304 721 043 12 101 709
    1.4 KLASTRY- ZALOŽENÍ 12 140 477 848 5 578 946 12 132 411 525 5 258 599
    1.4 KLASTRY - VYHLEDÁVÁNÍ 40 26 027 674 1 033 665 40 26 027 674 1 033 665
    1.4 MEZINÁRODNÍ OBCHOD 1 100 152 847 3 977 476 1 76 883 830 3 053 369
    1.4 REGISTR PORADCŮ 0 0 0 0 0 0
    2.1 MARKETING 502 204 802 752 8 133 549 497 202 777 237 8 053 107
    2.1 ROZVOJ 108 697 062 997 27 683 201 108 697 062 997 27 683 201
    2.1 ROZVOJ II 105 342 650 879 13 608 057 105 342 650 879 13 608 057
    2.1 KREDIT 1 991 447 098 39 374 388 1 991 447 098 39 374 388
    2.1 START 1 238 684 157 9 479 117 1 238 684 157 9 479 117
    2.2 INOVACE DOTACE 60 876 006 447 34 789 772 59 856 446 578 34 012 970
    2.2 INOVACE DOTACE II 34 418 699 239 16 628 246 34 418 699 239 16 628 246
    2.2 INOVACE KOMBINOVANÁ 
(DOTACE A ÚVĚR) 1 4 956 553 196 845 1 4 956 553 196 845

    2.3 OBNOVITELNÉ ZDROJE 
ENERGIE 63 683 984 394 27 163 796 62 677 331 061 26 899 566

    2.3 ÚSPORY ENERGIE 35 111 655 891 4 434 309 35 111 655 891 4 434 309
    3.1 TECHNICKÁ POMOC 4 89 365 257 3 549 057 4 86 017 574 3 416 107
    3.2 TECHNICKÁ POMOC ostatní 4 105 986 548 4 209 156 4 103 634 927 4 115 764
Celkem 1186 9 013 588 132 357 966 169 1179 8 947 475 450 355 340 566
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR       

 

Tabulka 7 - Přehled certifikací provedených v roce 2008 

Období Celkem ERDF Zasláno PCO na EK Pořadí 
Od Do Kč EUR Kč EUR Částka (EUR) Datum 

1. - 10. 01.05.04 30.11.07 4 555 853 052,72 159 484 051,73 3 416 889 570,14 119 613 029,39 119 613 029,27  
11 01.12.07 31.03.08 963 285 925,70 37 518 879,52 722 464 403,00 28 139 158,04 27 939 019,12 15.05.08

Vratka 01.12.07 31.03.08 -6 717 788,00 -266 851,87 -5 038 341,00 -200 138,90     

12 01.04.08 30.09.08 1 338 788 067,20 54 197 507,54 1 004 090 942,00 40 648 126,26 40 648 126,24 30.10.08
13 01.10.08 30.11.08 1 171 564 297,13 47 711 870,98 878 673 158,00 35 783 900,59 35 782 307,45 09.01.09

Vratka 01.10.08 30.11.08 -52 000,00 -2 124,19 -39 000,00 -1 593,14     
Celkem za rok 2008 3 466 868 502,03 139 159 281,98 2 600 151 162,00 104 369 452,85 104 369 452,81   

Celkem 8 022 721 554,75 298 643 333,71 6 017 040 732,14 223 982 482,24 223 982 482,08   

2.2.2 Kontrolní činnost 

Při provádění kontrol projektů na místě bylo postupováno dle Manuálu implementace 

Operačního programu Průmysl a podnikání (MI OPPP), kapitoly 7 – Kontrolní systém 

a v manuálu uvedených pravidel a metodik. Kontroly na místě po čerpání dotace ve smyslu  

Nařízení EK (ES) č. 438/2001, článku 10-11 byly prováděny na vzorku 5 % projektů OPPP 
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formou veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a Opatření 

ministra č. 14/2002. Delegování této veřejnosprávní finanční kontroly byla upřesněna 

Opatřením ministra č. 18/2004 s odkazem na zajišťování výkonu této činnosti Odborem 

kontroly a interního auditu MPO /01200/. Přitom byla respektována Metodika finančních toků 

a kontroly strukturálních fondů, vydaná Ministerstvem financí v platném znění. 

Tabulka 8 - Stav provedených kontrol na místě po čerpání dotace podle čl. 10, Nařízení EK (ES) č. 
438/2001 

Statisticky sledované informace 
o kontrolách na místě v roce 2008 Dotace Úvěry*) 

Počet projektů OPPP kontrolovaných 
projektů v rámci vzorku  5  % 9 0 

Objem kontrolovaných finančních 
prostředků v Kč 372 642 000 0 

Objem kontrolovaných finančních 
prostředků v EUR 14 799 126 0 

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
*) Úvěrové projekty OPPP nebyly Odborem 01200 MPO zařazeny do plánu kontrol pro rok 2008 

Dokladová kontrola byla prováděna na Řídícím orgánu OPPP u předložených žádostí 

o platbu ve 100 % rozsahu. Týkala se projektů OPPP, které byly do konce roku 2006 

odsouhlaseny k realizaci a podpoře formou dotace. Pro korektnost a náležitému nastavení 

kontrolních postupů vydal Řídící orgán Metodiku pro výběr vzorku projektů ke kontrole na 

místě, v níž byla stanovena pravidla pro výběr jen určitého procenta projektů OPPP ke 

kontrole na místě agenturou CzechInvest.  

KONTROLY NA MÍSTĚ - REALIZACE PROJEKTŮ DLE ČL. 4 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) 
Č. 438/2001 

Provádění kontrol na místě v rámci OPPP stanoví Manuál implementace, kapitola 7, 

v pojetí Nařízení EK (ES) č. 438/2001, článku 4 a Metodiky finančních toku a kontroly fondů 

ES. V roce 2008 se zprostředkující subjekt, příspěvková agentura CzechInvest u dotačních 

případů a  ČMZRB u  úvěrových případů, aktivně podílely, resp.. zabezpečovaly,  provádění 

kontrol na místě realizace projektů OPPP a užívaly pro evidování kontrolní činnosti 

informační systém ISOP++. Jednotlivé kontroly byly koordinovány podle plánu dokončování 

etap realizace projektů. ISOP++ generoval patřičné dokumenty k uskutečnění kontrol na místě 

a po vložení protokolů s výsledky kontrol do systému umožnil vytvářet souhrnné statistiky 

a sestavy o provedených kontrolách uskutečněných ještě před autorizací plateb. Statistiky 

byly užívány ke sledování počtu přijatých žádostí o platbu, naplánovaných a provedených 

kontrolách, objemu zkontrolovaných částek u projektů a výsledků jednotlivých kontrol. 
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V následujícím přehledu je uveden počet provedených kontrol na místě za agenturu 

CzechInvest a ČMZRB za rok 2008. 

 

Tabulka 9 - Kontroly dle čl. 4 Nařízení EK (ES) č. 438/2001 

Dotace Úvěry Informace o kontrolách na místě      
v roce 2008 (CzechInvest) (ČMZRB a.s.) 

Počet kontrol. projektů OPPP (před 
platbou) 208 71 

Objem kontrolovaných finančních 
prostředků v Kč 2 223 004 443 167 059 401 

Objem kontrolovaných finančních 
prostředků v EUR 88 284 529 6 634 607 

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

CzechInvest 

Pracovníci agentury CzechInvest prováděli kontroly dle článku 4 Nařízení EK (ES)                  

č. 438/2001 v roce 2008 u většiny projektů výše uvedených v celkovém objemu                   

2,22 mld. Kč. Kontroly na místě byly prováděny ještě před proplacením dotace na účet 

konečného příjemce. Vzhledem k počtu a objemu kontrolních akcí lze považovat vnitřní 

kontrolní systém za přiměřený a funkční. Projektoví i regionální manažeři, kteří kontroly na 

místě prováděli, byli již zapracovaní a disponovali patřičnými zkušenostmi. Nastavený systém 

kontrolní činnosti plně využíval informačního systému při sledování stavu uskutečněných 

kontrol, statistické výstupy byly průběžně k dispozici.  

Českomoravská záruční a rozvojová banka  

Pracovníci ČMZRB prováděli v průběhu roku 2008 kontroly realizovaných projektů na 

místě. Ve dvou případech byly zjištěny drobné nedostatky (s možností odstranění): jeden 

případ v programu START a jeden případ v programu KREDIT. 

V jednom případě programu KREDIT, podřízený úvěr, došlo k závažnému nedostatku: 

klient neuhradil žádnou splátku úvěru, nezasílá informace o realizaci projektu, úvěr ve výši    

2 mil. Kč byl zesplatněn. Záruční bance nebyla umožněna kontrola realizace projektu na 

místě. 

PROCESNÍ KONTROLY 

Sekce strukturálních fondů kontroluje u subjektů implementační struktury dodržování 

postupů vyplývajících z manuálů implementace agentur  CzechInvest a CzechTrade 

a z Opatření ministra průmyslu a obchodu č. 18/2004 o rozdělení činností při implementaci 
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OPPP. Dále kontroluje plnění uzavřené Dohody mezi MPO a ČMZRB (a návazně uzavřených 

dodatků k této Dohodě) ze strany ČMZRB v souvislosti s využíváním přidělených finančních 

prostředků OPPP pro poskytování úvěrů pouze malým a středním podnikům. Procesní 

kontroly prováděli pracovníci SSF na základě schváleného indikativního ročního plánu 

procesních kontrol vedením SSF. Návrh plánu procesních kontrol vychází z analýzy rizik, 

v návaznosti na vytipování rizikových uzlových činností v procesu implementace OPPP nebo 

ad hoc. Přitom byl dodržen požadavek u  zprostředkujícího subjektu CzechInvest a rovněž tak 

u ČMZRB provést procesní kontrolu minimálně jedenkrát ročně. Z provedené procesní 

kontroly byl vždy proveden záznam, byl uveden i závěr k nálezům a zjištěním a navrženo 

nápravné opatření. K nálezu se vždy vyjadřoval kontrolovaný subjekt. V roce 2008 byly 

vykonány u zprostředkujících subjektů celkem 4 procesní kontroly týkající se OPPP, z toho 3 

na agentuře CzechInvest. Procesní kontroly byly zaměřeny (vzhledem k avizovanému 

ukončení programovacího období 2004-2006 a pravidlu pro možnost čerpání finančních 

prostředků OPPP pouze do 31. 12. 2008) na důvody způsobující opožděné předkládání 

žádosti o platbu k provedení úkonů spojených s autorizací plateb na úrovni Sekce 

strukturálních fondů tak, aby bylo zajištěno maximálně přípustné vyčerpání dostupných 

veřejných prostředků na dotační účely v rámci OPPP. Další procesní kontroly byly zaměřeny 

na agentuře CzechInvest na posouzení režimu monitorování realizovaných projektů. Na 

agentuře CzechTrade byla provedena začátkem roku 2008 verifikace zavedení změn 

u opatření 1.4 Technické pomoci v rámci zakázek „self application“. 

2.2.3  Interní a externí audity 

INTERNÍ AUDITY 

V roce 2008 byly na Řídícím orgánu OPPP provedeny Odborem kontroly a interního 

auditu MPO /01200/ dva interní audity se zaměřením na OPPP. Audit „A 013/2008 -  

Vybrané činnosti ŘO OPPP při administraci prostředků SF“, který  byl zaměřen na systém 

vystavování souhrnné žádosti o převod prostředků SF a  „A 017/2008 - Nastavení řídícího 

a kontrolního systému a provádění kontrol projektů v odpovědnosti ŘO OPPP“ Zjištění 

a doporučení, která vyplynula ze Závěrečných zpráv provedených auditů, byla Řídícím 

orgánem OPPP vzata na vědomí a jednotlivá doporučení vztahující se k doplnění příslušných 

kapitol Manuálu implementace OPPP byla průběžně zapracována.  
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CzechInvest 

V roce 2008 byly Odborem interního auditu agentury CzechInvest provedeny tyto auditní 

akce zabývající se čerpáním prostředku strukturálních fondů:  

• audit č.  05/08 Obnovitelné zdroje energie; 

• audit č. 07/08 Programu Marketing a ; 

• audit č. 11/08 Follow- up nápravných opatření PWC. 

Provedené audity byly koncipovány jako systémové s cílem ověřit fungování 

implementačních procesů a dodržování Manuálu implementace a Manuálu interních postupů. 

Follow-up nápravných opatření byl zaměřen na realizaci doporučení společnosti 

PricewaterhouseCoopers vycházejících z auditů shody. 

EXTERNÍ AUDITY 

Na základě požadavku DG Regio byla provedena příprava ke zpětné verifikaci projektů, 

které byly vybrány jako vzorek auditory z Bruselu, se zaměřením na výběr dodavatelů 

a projektů generujících zisky. Řídící orgán výsledky zaslal do Bruselu. 

ZÁVĚR 

V závěru lze konstatovat, že kontrolní činnost na úrovni Řídícího orgánu OPPP byla 

v roce 2008 odpovědně zajišťována. Mimo uvedené audity byla z pozice MPO, Odboru 

kontroly a interního auditu /01200/ zajišťována kontrolní činnost u realizovaných projektů na 

místě ve smyslu článku 10-12 (po poskytnutí dotace) v rámci 5% vzorku operací na úrovni 

finanční veřejnosprávní kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Významnou úlohu plnily 100% prováděné kontroly prostřednictvím 

zprostředkujícího subjektu agentury CzechInvest při úkonech spojených s posuzováním 

předkládané žádosti o platbu ještě před autorizací způsobilých výdajů. 

2.2.4 Úpravy procesů implementace OPPP 

V roce 2008 nedošlo k aktualizaci Manuálu interních postupů implementační agentury. 

Nebyly přijímány nové žádosti o dotaci ani vydávány Podmínky a Rozhodnutí. Probíhal 

příjem, administrace a proplácení žádostí o platbu. 
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PŘECHOD ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ O PLATBU Z AGENTURY CZECHINVEST NA ŘÍDÍCÍ 
ORGÁN 

Vzhledem k tomu, že docházelo k čím dál tím většímu zpožďování lhůt v administraci 

žádostí o platbu, rozhodl se Řídící orgán operačního programu k přesunu administrace žádostí 

o platbu z agentury CzechInvest na Odbor implementace strukturálních fondů. Žádosti 

o platbu předané příjemci na Regionální kanceláře CzechInvestu byly předávány přímo na 

Řídící orgán OPPP, kde probíhala jak finanční tak věcná kontrola žádosti o platbu. Urychlil se 

tím celý proces administrace žádosti o platbu a dotace byly příjemcům propláceny v kratším 

termínu. V souvislosti s tímto došlo k úpravě příslušných Formulářů a Kontrolních listů. 

2.2.5 Nesrovnalosti 

V rámci programu OPPP byly Řídícím orgánem v průběhu roku 2008 u projektů 

dotačního charakteru průběžně vyhodnocovány závěry kontrol na místě prováděných 

 Odborem kontroly a interního auditu /01200/ na úrovni veřejnosprávních kontrol ve smyslu 

zákona č. 552/1991 Sb. u vybraného 5% vzorku operací. V případě shledaných nedostatků 

bylo přikročeno ke zpracování hlášení nesrovnalostí. Záležitost podezření na nesrovnalost 

byla posuzována podle formy poskytované podpory v rámci OPPP. Podporu u OPPP bylo 

možno čerpat formou dotace nebo využíváním zvýhodněného úvěru u schváleného projektu. 

U dotačních projektů bylo v roce 2008 posuzováno celkem 13 oznámených případů na 

úrovni podezření na nesrovnalost, které byly vloženy do informačního systému MSSF. Věcně 

se jednalo o projekty OPPP dotčené následujícím kontrolním zjištěním. Z toho 2 případy jsou 

evidovány z titulu vedeného insolvenčního řízení s následným konkursem a jeden vlivem 

změny ve vlastnické struktuře s dopadem na odstoupení v pokračování projektu. 

Řídící orgán OPPP v roce 2008 měsíčně monitoroval činnost úvěrového fondu pomocí 

informací předávaných ve formě přehledů. Z celkového počtu 1632 poskytnutých úvěrů 

v celkové částce 2 mld. Kč byla ke konci roku 2008 pro nedobytnost odepsána souhrnná 

jistina úvěrů ve výši 145 mil. Kč. Tato skutečnost souvisela zejména se zaměřením programů 

na podnikatele a projekty s vyšším stupněm rizika, což jsou začínající podnikatelé s nižší 

kapitálovou vybaveností, pro které byly úvěrové programy START a KREDIT určeny. V roce 

2008 bylo nově evidováno 96 rizikových případů u programu Start s pohledávkami na jistinu 

úvěru po lhůtě splatnosti v objemu 16,9 mil. Kč. U programu KREDIT bylo na úrovni 

úvěrového fondu nově evidováno 66 rizikových případů s pohledávkami na jistinu úvěru po 

lhůtě splatnosti 46,5 mil. Kč. Vymáhání pohledávek na jistinu úvěrů u rizikových případů 

zajišťuje přímo ČMZRB svými nástroji nebo finanční úřady u uzavřených úvěrových smluv 
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před 31. 3. 2006. Pro doplnění lze uvést, že v případě úvěrového fondu se za nesrovnalost 

považuje pouze pochybení ze strany ČMZRB, které by zapříčinilo, že byly porušeny právní 

předpisy Společenství. Porušení podmínek úvěrových smluv a obchodních podmínek 

k poskytovanému úvěru příjemci podpory není považováno za nesrovnalost, ale vyčerpaná 

jistina úvěru je nárokována zpět a důrazně vymáhána.  
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22..33  MMOONNIITTOORROOVVÁÁNNÍÍ  AA  HHOODDNNOOCCEENNÍÍ  PPRROOGGRRAAMMUU  

2.3.1 Monitorování programu 

V příloze č.3 je uvedena tzv. Standardní monitorovací tabulka k 31.12.2008 v měnové 

jednotce €. Z tabulky vyplývá, že ke konci roku 2008 byly uskutečněny výdaje v celkovém 

objemu téměř 358 mil. €, což představuje 103 % alokace na celé programovací období 2004 – 

2006. Nejvíce prostředků bylo vyčerpáno v Opatření 2.1, a to více než 98 mil. €, následuje 

Opatření 1.2 s téměř 78 mil. €.  

Tabulka 10 - Stav realizace OPPP dle opatření za rok 2008 

Ukončené projekty 2008 
(+ uzavřené úvěry+ akce) Program 

Počet  Objem (Kč) Objem (EUR) 
Opatření 1.1 PROSPERITA 32 1 714 408 471 68 086 119 
Opatření 1.2 REALITY 53 1 195 932 652 47 495 340 
Opatření 1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA 42 222 899 070 8 852 227 
   1.4 Program podpory KLASTRY 31 151 950 407 6 034 567 
   1.4 Projekt REGISTR PORADCŮ 0 (akcí) 0 0 
   1.4 Projekt MEZINÁRODNÍ OBCHOD 29 (akcí) 21 285 142 845 319 
Opatření 1.4 Rozvoj informačních 
a poradenských služeb celkem 60 173 235 549 6 879 887 

Priorita 1 celkem 187 3 306 475 742 131 313 572 
   2.1 Program podpory KREDIT 8 39 750 795* 1 578 665 
   2.1 Program podpory START 0 0 0 
   2.1 Program podpory MARKETING 278 116 161 327 4 613 238 
   2.1 Program podpory ROZVOJ 4 21 184 403 841 319 
   2.1 Program podpory ROZVOJ II 16 50 596 516 2 009 393 
Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP celkem 306 227 693 041 9 042 615 
Opatření 2.2 INOVACE 47 692 482 652 27 501 297 
   2.3 Program podpory OBNOVITELNÉ 
ZDROJE ENERGIE 39 481 270 090 19 113 189 

   2.3 Program podpory ÚSPORY ENERGIE 9 49 424 117 1 962 832 
Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti 
a vyšší využití OZE celkem 48 530 694 207 21 076 021 

Priorita 2 celkem 401 1 450 869 900 57 619 932 
Opatření 3.1 TP při řízení a implementaci 
programu 89 (akcí) 48 283 205 1 917 522 

Opatření 3.2 Ostatní TP 37 (akcí) 17 235 953 684 510 
Priorita 3 celkem 126 (akcí) 65 519 158 2 602 032 
Celkem OPPP 714 4 822 864 800 191 535 536 

 Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
 * v tomto objemu je zahrnuto i 40 % prostředků pořízených ČMZRB 
 

V roce 2008 docházelo především k ukončování projektů, nejvíce jich pak bylo ukončeno 

v rámci Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj MSP. V programech tohoto opatření KREDIT, 
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MARKETING a ROZVOJ bylo ukončeno celkem 306 projektů. Nejvíce projektů bylo 

ukončeno v programu podpory MARKETING, a to celkem 278.  

Tabulka 11 - Stav realizace OPPP dle regionů soudržnosti NUTS II a NUTS III za rok 2008 

Ukončené projekty 2008 
(+vyčerpané úvěry + akce) Region NUTS II. a III. (dle místa 

realizace projektu) 

Počet Objem (Kč) Objem (EUR) 
Střední Čechy 66 796 083 035 31 615 688 
Středočeský kraj 66 796 083 035 31 615 688 
Jihozápad 55 762 540 550 30 283 580 
Jihočeský kraj 31 208 092 190 8 264 185 
Plzeňský kraj 24 554 448 360 22 019 395 
Severozápad 32 278 170 730 11 047 289 
Karlovarský kraj 4 11 932 107 473 872 
Ústecký kraj 28 266 238 623 10 573 416 
Severovýchod 122 852 475 345 33 855 256 
Liberecký kraj 16 29 854 540 1 185 645 
Královéhradecký kraj 43 278 476 715 11 059 441 
Pardubický kraj 63 544 144 090 21 610 170 
Jihovýchod 123 704 824 984 27 991 461 
Kraj Vysočina 34 126 697 660 5 031 678 
Jihomoravský kraj 89 578 127 324 22 959 783 
Střední Morava 97 778 295 171 30 909 260 
Olomoucký kraj 40 340 558 558 13 524 963 
Zlínský kraj 57 437 736 613 17 384 298 
Moravskoslezsko 64 563 670 685 22 385 651 
Moravskoslezský kraj 64 563 670 685 22 385 651 
Celkem projekty TP a opatření 1.4 155 86 804 300 3 447 351 
Celkem OPPP 714 4 822 864 800 191 535 536 

   Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
Nejvyšší počet projektů byl v roce ukončen v regionu soudržnosti Jihovýchod 

a Severovýchod, nejvíce na úrovni NUTS III. pak v Jihomoravském kraji. Nejméně projektů 

bylo ukončeno v regionu soudržnosti Severozápad, konkrétně v Karlovarském kraji. 

2.3.2 Pokrok dosažený u indikátorů 

Systém pro sledování přínosů OPPP byl vytvořen na principu stanovení měřitelných 

indikátorů, které umožňovaly monitorovat realizaci programu a hodnotit jeho výkonnost 

vzhledem ke stanoveným cílům. Indikátory byly stanoveny jako kvantifikace operačních, 

specifických a globálních cílů operačního programu. Pro potřeby monitorování byly 

rozlišovány indikátory na následujících úrovních: 

• kontextové indikátory - týkají se kontextu, ve kterém je implementován operační 

program (dokreslují makroekonomickou situaci v ČR, ve které se operační 
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program realizuje). Seznam kontextových ukazatelů je uveden v kapitole 1.2.2 

Hospodářský vývoj ČR v roce 2008. 

• programové indikátory, resp. indikátory na úrovni celého programu a jednotlivých 

priorit. Seznamy těchto ukazatelů jsou uvedeny v kapitolách 1.1, 2.5.1, 3.1.3, 4.1.3 

a 5.1.2. 

• projektové indikátory, resp. indikátory na úrovni jednotlivých projektů. 

REVIZE INDIKÁTORŮ 

Po ukončení revize indikátorů na úrovni jednotlivých programů podpory v roce 2007 se 

pozornost Řídícího orgánu zaměřila také na indikátory společně vykazované napříč programy 

podpory, které naplňovaly cíle stanovené na úrovni programu. K odhalení nepřesností 

vykazovaných žadateli napomohly také evaluace zadané ŘO a s nimi související proces 

přípravy podkladů pro zpracovatele.  

Zkušenosti z kontrol dosažených hodnot probíhajících v letech 2007 a 2008 byly 

přeneseny do nového programovacího období a to v podobě podrobně zpracovaných 

metodických popisů.  

Při kontrolách indikátorů bylo zjištěno, že většina nepřesností vznikala na straně žadatele 

při vykazování hodnot do monitorovacích zpráv. Pro nové programovací období tak byly 

vytvořeny popisy indikátorů, které jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele a příjemce podpory 

a také v nápovědě elektronické aplikace eAccount, které mají napomoci nepřesnosti ze strany 

žadatelů snížit a zajistit jednotnou metodiku vykazování. 

2.3.3 Informační systém Operačního programu Průmysl a podnikání 
(ISOP++) 

V roce 2008 byly v systému ISOP++ řešeny otázky, které většinou nesouvisely se 

samotnou implementací systému. Jednalo se především o nápravu chyb ve vstupních údajích 

žadatelů (nevalidita formulářů a chybně zadaná data žadatelů) a činnosti spojené 

s ukončováním programovacího období 2004-2006. 

Průběžně byla administrována správa uživatelů a správa uživatelských rolí v systému. Na 

základě požadavků vznikly z konkrétních akcí nové uživatelské role. V závislosti na 

metodických změnách byly realizovány úpravy jednotlivých šablon a dokumentů. Jako forma 

agregovaného výstupu z informačního systému byly vytvořeny statistiky a přehledy na 
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základě požadavků pracovníků implementační struktury OPPP (Řídícího orgánu a pracovníků 

agentury CzechInvest) i zastupitelských orgánů a médií. 

V souvislosti s neuznatelností nákladů byl ke dni 30.6. 2008 z realizace OPPP vyjmut 

program Národní registr poradců. 

Dne 14.8. 2008 bylo uskutečněno setkání se zástupci společnosti Deloitte v rámci 

projektu Celkového vyhodnocení výsledků a dopadů realizace OPPP 2004 - 2006. Pozitivně 

byla hodnocena funkčnost systému ISOP ++  i dostupnost zpracovávaných dat. 

Aktivita v oblasti vývoje a implementace se v roce 2008 soustředila na nové moduly 

informačního systému ISOP 7-13 pro programovací období 2007-2013 (se subsystémy ISOP-

Centrum a eAccount). 

2.3.4 Hodnocení programu 

V roce 2008 zadal Řídící orgán OPPP celkem tři evaluační studie externím 

zpracovatelům. První projekt s názvem „Celkové vyhodnocení výsledků a dopadů realizace 

Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006“ byl realizován v období květen až 

listopad 2008 společností Deloitte Advisory. Závěrečná zpráva projektu bude Řídícímu 

orgánu OPPP sloužit především jako podklad pro zpracování závěrečné zprávy operačního 

programu. Obsahuje souhrnné informace o vývoji socioekonomického prostředí, průběhu 

implementace OPPP z pohledu věcné realizace programů podpory i přidělování a čerpání 

finančních prostředků, realizace projektů, vývoj hodnot sledovaných agregovaných indikátorů 

a naplnění globálních a specifických cílů OPPP. 

V srpnu až listopadu 2008 bylo dále společností BERMAN GROUP – služby 

ekonomického rozvoje uskutečněno „Vyhodnocení dopadů realizace OPPP na hospodářský 

vývoj v regionech soudržnosti České republiky“. Závěrečná zpráva projektu opět přinesla 

Řídícímu orgánu informace využitelné pro zpracování závěrečné zprávy operačního 

programu. I tento projekt se zabýval vyhodnocením všech programů podpory, nicméně 

soustředil se výhradně na hodnocení regionálního rozložení výsledků a předpokládaných 

dopadů OPPP v jednotlivých krajích a regionech soudržnosti z pohledu alokace intenzity 

podpory a fyzických výstupů a výsledků podpořených projektů. V současné době jsou data 

z této zprávy využívána v rámci regionálních seminářů pořádaných Řídícím orgánem 

k prezentaci výsledků OPPP. Závěry této zprávy mají rovněž potenciál napomoci 

implementaci Operačního programu Podnikání a inovace ve smyslu efektivního zaměření 
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podpory na určité aktivity v jednotlivých regionech soudržnosti ČR s ohledem na dosažené 

výsledky a dopady uskutečněných projektů v rámci OPPP. 

Ve shodném období jako předchozí studie byl Technologickým centrem Akademie věd 

České republiky realizován projekt „Vyhodnocení realizace projektů Operačního programu 

Průmysl a podnikání 2004 – 2006 v oblasti výzkumu a vývoje a jejich vliv na inovační 

potenciál regionů ČR“. Studie zhodnotila výsledky a dopady inovativně zaměřených 

programů podpory OPPP – Inovace, Klastry a Prosperita, které byly v této studii 

vyhodnoceny podrobněji než ve výše zmíněných studiích. Hlavním cílem, který se studii 

v její závěrečné zprávě podařilo naplnit, byl popis a analýza příspěvku k růstu inovačního 

potenciálu krajů a regionů soudržnosti České republiky na základě vyhodnocení stavu 

inovačního potenciálu regionů, vhodnosti projektů realizovaných v jednotlivých regionech 

ČR v rámci OPPP, jejich výstupů, výsledků a předpokládaných dopadů. Výsledky této studie 

v podobě zkušeností z realizace inovativně zaměřených programů OPPP mohou být rovněž 

použity pro implementaci Operačního programu Podnikání a inovace, který je ještě více 

zaměřen na podporu intenzivního trvale udržitelného růstu ČR prostřednictvím podpory 

výzkumu, vývoje a inovací v podnikatelském sektoru. 

S uvedenými studiemi byl rovněž seznámen Monitorovací výbor OPPP. Všechny tři 

evaluační projekty byly realizovány jako akce technické pomoci v rámci oblasti podpory 3.2 

Ostatní technická pomoc OPPP. 

2.3.5 Hlavní problémy vyskytující se v rámci procesu implementace OPPP 

FLUKTUACE NA CZECHINVESTU 

Velký problém při implementaci programu představovala relativně vysoká míra fluktuace 

mezi pracovníky agentury CzechInvest. Vzhledem k nízké míře zkušeností s implementací 

daného operačního programu, docházelo k tomu, že příslušní projektoví manažeři nevěděli, 

jak danou situaci řešit a obraceli se v daleko větší míře na Řídící orgán, což vedlo k určitému 

zpomalení jednotlivých kroků při administraci projektů. Řídící orgán usiloval, především 

prostřednictvím školení k jednotlivým problematikám týkajících se administrace projektů, 

o zvyšování znalostí pracovníků agentury CzechInvest na takovou míru, aby bylo možné 

zdárně dokončit implementaci Operačního programu průmysl a podnikání.  
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FINANČNÍ KRIZE 

V souvislosti s probíhající krizí se Řídící orgán potýká s problémem, kdy se příjemci 

dotace dostávají do problémů a nejsou schopni dostát závazkům, které jsou stanoveny 

v Podmínkách poskytnutí dotace. Na základě toho se obracejí na agenturu CzechInvest 

a následně i na Řídící orgán s žádostí o změkčení podmínek (např. cílových hodnot závazných 

ukazatelů) nebo dokonce odstupují od projektů. Řídící orgán má snahu vyjít těmto příjemcům 

dotace vstříc, protože si je vědom, že jejich situace, do které se dostali ne zcela vlastní vinou, 

není jednoduchá, a již učinil několik nezbytných opatření, aby nerostl počet případů, kdy 

žadatelé neplní hodnotu závazného ukazatele a nedodrží tak Podmínky poskytnutí dotace. 

Mezi další opatření, ke kterým Řídící orgán v důsledku probíhající finanční krize uchýlil, jsou 

například:  

• v reakci na prodloužení konečného data uznatelnosti výdajů programovacího 

období 2004 – 2006 ze strany Evropské komise připravil Řídící orgán podmínky 

pro dodatečnou podporu cca 20 úspěšných projektů z programu ROZVOJ II 

(OPPP), které nebyly podpořeny v roce 2005 jen z důvodu tehdejšího nedostatku 

finančních zdrojů a nyní by již realizované investice do technologického vybavení 

malých a středních podniků mohly být dodatečně podpořeny z dosažených úspor; 

přitom se jedná o projekty realizované v regionech se soustředěnou podporou státu 

(ve smyslu usnesení vlády č. 560/2006), tedy v regionech, kde lze vzhledem 

k zvýšené míře nezaměstnanosti očekávat mnohem hlubší dopad krize než na 

jiném území státu; 

• z národních prostředků (resp. i z prostředků hrazených z dříve poskytnutých 

zvýhodněných úvěrů ČMZRB, a.s. využívajících v  programovacím období 2004 - 

2006 i strukturální fondy EU) byl vyhlášen doplňkově program Záruka orientující 

se na garantování úvěrů za provozní výdaje firem. 

V souvislosti s finanční krizí se rovněž zvyšuje počet firem, které jsou předmětem 

insolvenčního řízení. Z pohledu poskytovatele dotace se tyto firmy jakožto příjemci dotace 

stávají rizikovými co se týká splnění Podmínek poskytnutí dotace. Zejména z tohoto důvodu 

začal Řídící orgán klást větší důraz na monitoring Insolvenčního rejstříku s cílem podchytit 

již v počátku ty příjemce dotace, kteří se ocitli v insolvenci. 
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22..44  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  AA  PPRROOPPAAGGAAČČNNÍÍ  AAKKTTIIVVIITTYY  OOPPPPPP  

2.4.1 REALIZACE ROČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PRO OPPP 
NA ROK 2008 

IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ 

Koordinace propagačních a informačních opatření v rámci implementační struktury pro 

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP), kterou má v gesci Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR (MPO), nově pro Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je zajištěna 

Pracovní skupinou Publicita, řízenou komunikačním úředníkem Sekce strukturálních fondů 

(SSF). Tato pracovní skupina připravuje a schvaluje propagační opatření vždy na období 

jednoho roku včetně rozpočtu na jejich zajištění. Průběžně kontroluje plnění ročního plánu 

a na základě vývoje přijímá mimořádná opatření pro zvýšení publicity programů podpory 

z OPPP/OPPI, a to i na základě marketingových výzkumů, které monitorují dopad těchto akcí 

(monitorovací indikátor dopadu) na cílové skupiny. 

V souladu s Nařízením EK (ES) č. 1828/2006 byl připravován Komunikační plán pro 

OPPI na léta 2007 – 2013 (KoP OPPI). 

Řídící orgán OPPP již nepřipravoval samostatný dokument pro propagaci OPPP, ale 

 k propagaci dosažených úspěchů, úspěšných projektů a informace pro příjemce pomoci 

o aktualitách spojených s ukončováním programovacího období 2004 – 2006 využil 

synergických efektů propagace OPPP pro potenciální žadatele z OPPI. V souvislosti 

s koncem Operačního programu Průmysl a podnikání Řídící orgán vyhlásil veřejnou soutěž na 

„Komunikační strategie na evaluaci plánu a zajištění informací do všech regionů v souvislosti 

s ukončení Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 2006“. Cílem kampaně bylo 

informovat konečné příjemce/uživatele, obchodní a profesní subjekty, hospodářské a sociální 

partnery, subjekty prosazující rovnoprávnost mezi muži a ženami a příslušné nevládní 

organizace o výsledcích OPPP a příležitostech, které tento program nabídl pro zvýšení 

konkurenceschopnosti české ekonomiky a pro podporu výkonnosti průmyslu a služeb pro 

podnikání.  V minoritní finanční výši této veřejné zakázky (cca 30 %) byl požadavek na 

vytvoření optimálního návrhu komunikačního mixu, zajištění reklamního prostoru v médiích, 

zpracování a výroba publikací včetně tiskových materiálů.  

Majoritní část veřejné zakázky (cca 70 %) tvořily aktivity v regionech, vyhodnocení 

efektivnosti plnění a jeho monitoring. Část plnění je realizována vytvořením prezentačního 

DVD tří úspěšně zrealizovaných projektů v každém kraji, podpořených v rámci OPPP. 

Kompletní zajištění regionálních seminářů v každém kraji a v Praze zaměřených na prezentaci 
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příkladů dobré praxe formou vybraných úspěšně zrealizovaných projektů podpořených 

v rámci OPPP, bylo dalším požadavkem plnění této veřejné zakázky. Termíny seminářů jsou 

rozloženy od února do června 2009. Součástí plnění veřejné zakázky byla rovněž evaluace 

Komunikačního akčního plánu pro OPPP a Ročních komunikačních akčních plánů pro roky 

2004, 2005 a 2006 pro OPPP a vyhodnocení jejich efektivnosti včetně doporučení pro 

realizaci publicity v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro období 2007 - 

2013. Celkové náklady na kampaň nepřesáhnou výši 110 mil. Kč vč. DPH. Mediální část 

kampaně byla zahájena v prosinci, stejně tak příprava seminářů a evaluace Publicity. 

Ukončení celé kampaně je plánováno na 18.6.2009 v Praze, kde proběhne závěrečná 

konference za účasti ministra MPO, členů MV a zástupců EK. Konečné vyhodnocení celé 

kampaně bude agenturou předloženo do 30.6.2009. S tímto vyhodnocením bude MV 

seznámen na svém podzimním zasedání.   

ROZPOČET 2008 

Rozpočet, který byl vypracován pro rok 2008 na realizaci Publicity, zahrnuje větší 

množství aktivit hrazených ve prospěch informačních a propagačních opatření pro nové 

programovací období. 

Následující tabulka rekapituluje pouze výdaje na propagační a informační opatření ve 

vztahu k OPPP. 

tabulka 12 - Stav prostředků TP čerpaných na OPPP v Kč 

Realizátor Rozpočet  Vyčerpáno (zrealizované propagační akce) 

ŘO OPPP – SSF 110 500 000 109 259 250 

CzechInvest 4 500 000 4 034 100 

CELKEM 115 000 000 113 293 350 

Jak vyplývá ze srovnání plánovaných a skutečných nákladů vynaložených na informační 

a propagační opatření (viz tabulka výše), rozdíly oproti plánovanému rozpočtu u ŘO 

a CzechInvestu byly minimální. Oba tyto subjekty se ve většině oblastí držely plánovaného 

rozpočtu.  

CÍLOVÉ SKUPINY  

 koneční příjemci podpory 

 ekonomičtí (hospodářští) a sociální partneři (svazy, sdružení) 

 široká veřejnost (média, občané EU) 
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REALIZACE KOMUNIKAČNÍHO AKČNÍHO PLÁNU PRO OPPP NA ROK 2008 

V rámci plnění KAP pro OPPP se implementační subjekty a ŘO OPPP soustředily na 

naplňování informačních a propagačních opatření s využitím zejména těchto nástrojů 

informovanosti a publicity: 

Nejvýznamnější akce: 

 Internetový portál implementační struktury a ŘO OPPP / OPPI – on-line statistiky 

čerpání dotací z programů podpory OPPP a prezentování úspěšných projektů OPPP, 

aktualizace všech dokumentů souvisejících s ukončováním programovacího období. 

Vzhledem k zahájení čerpání dotací z programů podpory OPPI a umístění všech 

informací o OPPI nelze jednoznačně určit, zda návštěva webových stránek ŘO 

a implementační struktury byla za účelem získání informací o OPPP a nebo OPPI. 

Z toho důvodu je přehled v tabulce souhrnný za oba operační programy.  

 Inzertní kampaň v celostátním tisku (PROFIT) a vydané přílohy, kde byly 

představeny úspěšné projekty,  

 Publikace „VZ OPPP 2007“, která ve zkrácené verzi poskytuje informace o vývoji 

OPPP, je tradičně výborně přijímána hlavně představiteli státní správy, 

 Zrealizovány byly i semináře ve spolupráci s týdeníkem PROFIT „Podnikatelská 

setkání 2008“ pro malé a střední podnikatele, jejichž součástí byla i prezentace 

programů podpory z OPPI, které navazují na úspěšné programy podpory z OPPP 

zaměřené na MSP. Na příkladech zrealizovaných projektů byly podnikatelům 

prezentovány programy podpory pro MSP 

 V prosinci 2008 se konal seminář k ukončení programu OPPP. Závěrem roku byla 

zahájena kampaň k ukončení Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 – 

2006, která doposud probíhá. 

 V roce 2008 také bylo publikováno v médiích CZ více jak 250 zpráv a informací 

vztahujících se k problematice OPPP a SF EU. 
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MONITOROVÁNÍ REALIZACE KAP OPPP NA ROK 2008 

Indikátory výstupu a výsledku  

Nástroj/opatření Cílová skupina Výstupový/Výsledkový 
indikátor 

Dopadový 
indikátor 

Internet: www.mpo.cz 
+ 
implementační struktury 
www.czechinvest.org 
www.cmzrb.cz 
 
 
 
 
Propagace webu na 
vybraných portálech 
(klíčová slova, bannery, 
atd.) 

Všechny cílové 
skupiny 

Provoz: 12 měsíců 
 na stránku OPPP/ OPPI 
(rozcestník přes logo, vstup 
z celé implementační 
struktury)  
Počet návštěv: 104 215/6 444 
+ cca 70 tis. měsíčně /  
Počet uživatelů: 78 785/4 400 
+ 30.tis. měsíčně 
statistiky internetových 
přístupů agentur jsou dále 
sledovány separátně 
 
Počet prokliků: 22 300 

analýza statistiky 
MPO a CI 

Výroční zpráva OPPP 2007 Všechny cílové 
skupiny 

Počet vydaných 
publikací: 1 000 ks  
Počet distribuovaných 
publikací: 1 000 ks 
Distribuční kanály: 
MPO, vláda ČR, 
hospodářští a sociální 
partneři, MV OPPP 

 

Inzerce + DVD úspěšných 
projektů OPPP 

Koneční 
příjemci dle 
jednotlivých 
opatření; široká 
veřejnost 

Počet vytvořených 
inzerátů: 3 
Počet vytvořených 
DVD: 13 
Počet uveřejnění: 
3x21 000 ks 
Distribuční kanály: 
PROFIT, regionální 
konference 

 
 
 
 
 

Radio + TV + OUTDOOR + 
Kvído 

Všechny cílové 
skupiny 

Počet vytvořených 
spotů: 2+2 
Počet uveřejnění: 
108+800 +110 +91.764 
přehrání 
Distribuční kanály: 
síť regionálních rádií, 
ČT, regionální 
a kabelové TV, direct 
tel. síť  

 
 
 

Tiskové a mediální výstupy Média, 
veřejnost  

Počet zpráv 
a informací v médiích 
CZ: 250 
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Propagační předměty MV 
Počet druhů: 2 
Distribuční kanály: 
Monitorovací výbor 

 
 
 

Semináře 
Všechny cílové 
skupiny, 
zejména MSP 

Počet seminářů: 6 
- vlastní: 6 
Počet proškolených 
osob: 
cca 500  
- cizí: cca 750 
 

 
 
 
 

Konference 
"OPPI - Nástroj zvyšování 
konkurence schopnosti 
českých firem" 

Všechny cílové 
skupiny 
 

Počet konferencí: 1 
(MPO) 
Počet účastníků: 
140 

 
 

ZÁVĚR 
Konečné vyhodnocení celé kampaně včetně monitoringu evaluace OPPP za celé období 

bude agenturou předloženo do 30.6.2009. S tímto vyhodnocením bude MV seznámen na 

svém podzimním zasedání.   
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22..55  SSLLUUČČIITTEELLNNOOSSTT  SS  PPOOLLIITTIIKKAAMMII  SSPPOOLLEEČČEENNSSTTVVÍÍ  

2.5.1 Horizontální politiky Společenství 

OPPP byl zaměřen na sledování následujících horizontálních priorit Společenství: rovnost 

příležitostí, udržitelný rozvoj, informační společnost a vyvážený rozvoj regionů. Soulad 

s horizontálními prioritami byl v implementačním procesu zakotven při přijímání žádostí 

o podporu a slučitelnost s politikami Společenství byla zajištěna v průběhu celého 

programového a projektového cyklu. Do hodnotícího procesu byly v rámci OPPP přijímány 

pouze projekty, které byly zaměřeny přímo na podporu jedné z výše uvedených priorit nebo 

na ně měly pozitivní či neutrální dopad. Do hodnotícího procesu nebyly přijímány projekty 

s negativním dopadem na horizontální priority Společenství. 
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Tabulka 13 - Hodnoty indikátorů horizontálních priorit OPPP za rok 2008  

Označení 
indikátoru Název indikátoru Druh 

indikátoru
Měřící 

jednotka 

Kvantifikace 
(Počáteční 

hodnota rok 
2001) 

Hodnota za 
rok 2008 

Zdroj 
dat 

Emise  
(posuzované jako 
dopad na životní 
prostředí ve formě 
zvýšení nebo snížení 
znečistění CO2, NOx) 

Dopad Megatuny 
Kilotuny 

CO2 – 124,1 mil. t 
 
 
NOx – 318,4 tis. 
t (2002) 

CO2 – 127,94 
mil. t (2006) 

 
NOx   – 281,55 
tis. t (2007) 

MŽP 

Rozsah rekultivace  
environmentálně 
poškozených 
průmyslových oblastí 

Výsledek Hektary 0 50,57 ISOP 
Trvale 
udržitelný 
rozvoj 

Podporované projekty 
s pozitivním vlivem 
na životní prostředí 

Výstup % z projektů 0 30,5 ISOP 

Index 
nezaměstnanosti 
podle pohlaví 

Dopad  Poměr 
nezaměstnanosti 
žen v % 

49,9 (koncem 
roku 2002) 

55,8 ČSÚ 

Index hrubých 
vytvořených 
pracovních míst podle 
pohlaví  

Výsledek Poměr žen 
u nově 
vytvořených 
pracovních míst 
v % 

0 32,29 ISOP 
Rovné 
příležitosti 

Počet nových MSP 
založených ženami  

Výstup Počet 0 428 ISOP 

Výdaje IKT 
(Informační 
a komunikační 
technologie) jako % 
HDP 

Dopad  % 5 (2002) 5 ČSÚ 

Počet nových MSP 
rozvíjejících IT 
a podnikajících 
v oblasti 
informačních 
technologií 

Výsledek Počet 0 19 ISOP 

Informační 
společnost 

MSP, které 
pravidelně využívají 
internet pro e-
business 

Výstup % 26,6 60,4 ISOP 

Meziregionální 
variabilita HDP 

Dopad Koeficient 
variability (%) 

4,52 (2000) 7,48 (2007) ČSÚ 

Počet nově 
vytvořených 
pracovních míst 
v každém regionu  

Výsledek  Počet 0 6 916,2 ISOP 
Vyvážený 
rozvoj 
regionů 

Počet nových MSP 
založených v různých 
regionech 

Výstup Počet 0 1 570 ISOP 

                                                           
4 Je uveden přesný údaj ze Statistické ročenky Životního prostředí České republiky 2008. Údaj za rok 2007 nebyl k dat 
zpracování této zprávy k dispozici. 
5 Odhad 
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2.5.2 Ochrana životního prostředí 

Každý žadatel se při podpisu Podmínek poskytnutí dotace zavázal dodržovat ustanovení 

příslušných právních předpisů ČR a EU pro oblast životního prostředí, především těch, které 

se týkají EIA a soustavy NATURA 2000. U projektů, kde to bylo relevantní, musel žadatel 

předložit stanovisko dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů (soustava NATURA 2000) a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (EIA). 

V roce 2008 byla ukončena realizace zbývajících projektů OPPP, mezi nimi byla i většina 

z celkem 63 projektů programu Obnovitelné zdroje energie. 

2.5.3 Rovné příležitosti pro muže a ženy 

V průběhu implementace OPPP byly plně respektovány právní předpisy Společenství 

týkající se rovnosti příležitostí. V rámci programů podpory OPPP bylo celkem realizováno 

406 projektů s pozitivním vlivem na rovnost příležitostí. Hodnota podílu nezaměstnaných žen 

na počtu nezaměstnaných v ČR se dle údajů ČSÚ meziročně snížila z 56,8 % na 55,8 %. 

2.5.4 Veřejná podpora 

V rámci OPPP byla plně respektována ustanovení čl. 87 – 89 Smlouvy vztahující se 

k pravidlům veřejné podpory. Podrobnosti byly stanoveny v textech programů podpory, ve 

výzvách jednotlivých programů podpory a dále v Manuálu implementace OPPP. 

Vzhledem k ukončení platnosti Regionální mapy veřejné podpory pro Českou republiku 

pro období 2004-2006 k 31.12.2006 (na jejíž platnost se poskytování podpory v rámci OPPP 

vázalo) nebylo již v roce 2008 v rámci OPPP vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

resp. Smlouva o podpoře obsahující prvek veřejné podpory ve smyslu čl. 87 (1) Smlouvy EU. 

V roce 2008 se Řídící orgán věnoval zajišťování souladu Operačního programu 

Podnikání a inovace s pravidly pro státní pomoc pro programovací období 2007 –2013. 

2.5.5 Veřejné zakázky 

Veřejné zakázky byly vyhlašovány a zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

22..66  RREEAALLIIZZAACCEE  VVEELLKKÝÝCCHH  PPRROOJJEEKKTTŮŮ  AA  GGLLOOBBÁÁLLNNÍÍCCHH  GGRRAANNTTŮŮ  

V roce 2008 nebyly v OPPP realizovány žádné velké projekty ani globální granty (v 

OPPP nebyly aplikovány).
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3 PRIORITA 1 OPPP „ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO 
PROSTŘEDÍ“ 

33..11  NNAAPPLLŇŇOOVVÁÁNNÍÍ  CCÍÍLLŮŮ  PPRRIIOORRIITTYY  „„RROOZZVVOOJJ  PPOODDNNIIKKAATTEELLSSKKÉÉHHOO  
PPRROOSSTTŘŘEEDDÍÍ““  

3.1.1 Stručný popis 

Cílem priority bylo zajistit podporu průmyslové a podnikatelské činnosti zaměřené na 

vytváření podmínek pro zvyšování konkurenceschopnosti a posílení exportní výkonnosti 

podnikatelů. Tato priorita byla zaměřena především na vytvoření fungující podnikatelské 

infrastruktury, na posílení a rozvoj podnikatelské sféry. K dosažení cíle této priority 

napomáhala opatření zaměřená na: 

 podporu investic do infrastruktury pro výzkum a vývoj prostřednictvím spolupráce 

s výzkumnými a technickými institucemi, dále investicemi do zajištění inovativních 

center a inkubátorů s cílem usnadnit vznik nové generace technologicky 

orientovaných podniků, 

 zajištění vhodné hmotné infrastruktury včetně kvalitních průmyslových parků 

a lokalit, 

 zajištění rozvoje podpory manažerských a školicích center, aby české podniky měly 

přístup k odborným znalostem a školení v motivujícím prostředí, 

 podporu ekonomického růstu a konkurenceschopnosti ekonomiky rozvojem 

odvětvových seskupení – klastrů, 

 naplnění potřeb stávajících i budoucích českých podniků v oblasti poradenských 

a informačních služeb. 
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Uvedené zaměření jednotlivých opatření mělo za cíl umožnit stabilní růst a podpořit 

konkurenceschopnost českých podniků, potažmo jejich výrobků na mezinárodních trzích, 

a urychlit proces modernizace průmyslové základy. 

3.1.2 Finanční tabulky čerpání 
Tabulka 14 - Alokace pro Prioritu 1 (v EUR) 

Vyčerpané a certifikované finanční prostředky PRIORITA Alokace na 
2004 – 2006 Celkem Státní rozpočet ERDF 

Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí 161 901 426 140 459 236 35 114 813 105 344 422
Opatření 1.1 – Infrastruktura pro průmyslový 
výzkum, vývoj a inovace 64 161 055 55 372 967 13 843 243 41 529 724

Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské 
infrastruktury 74 789 000 68 704 656 17 176 165 51 528 491

Opatření 1.3 – Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů v průmyslu a podnikání 12 220 171 10 182 389 2 545 598 7 636 791

Opatření 1.4 – Rozvoj informačních 
a poradenských služeb 10 731 200 6 199 224 1 549 807 4 649 416

1.4 Projekt Registru poradců 0 0 0 0
1.4 Projekt RIPS 4 000 000 1 108 222 277 056 831 166
1.4 Klastry 6 731 200 5 091 002 1 272 752 3 818 250

 

Tabulka 15 - Alokace pro Prioritu 1 (v Kč) 

Vyčerpané a certifikované finanční prostředky**PRIORITA Alokace na 
2004 – 2006* Celkem Státní rozpočet ERDF 

Priorita 1 – Rozvoj podnikatelského prostředí 4 076 677 907 3 631 058 551 907 764 743 2 723 293 808
Opatření 1.1 – Infrastruktura pro průmyslový 
výzkum, vývoj a inovace 1 615 575 365 1 392 856 654 348 214 195 1 044 642 459

Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské 
infrastruktury 1 883 187 020 1 816 768 226 454 192 073 1 362 576 153

Opatření 1.3 – Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů v průmyslu a podnikání 307 703 906 261 746 075 65 436 537 196 309 538

Opatření 1.4 – Rozvoj informačních 
a poradenských služeb 270 211 616 159 687 596 39 921 938 119 765 658

1.4 Projekt Registru poradců 0 0 0 0
1.4 Projekt RIPS 100 720 000 31 776 776 7 944 200 23 832 576
1.4 Klastry 169 491 616 127 910 820 31 977 738 95 933 082

* Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
** Pro certifikované prostředky byl použit kurz platný pro danou certifikaci. 



    

   42

3.1.3 Kvantifikace cílů priority  
 

Označení Název Druh Měřící 
jednotka 

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová hodnota 
(po skončení 
programu) 

Hodnota indikátoru 
z rozhodnutých 

projektů k 31. 12. 2008 

Hodnota indikátoru 
z realizovaných 

projektů k 31. 12. 2008 
Zdroj 

PU 01 Počet nově vzniklých inkubátorů, 
vědeckotechnických parků a center 
pro transfer technologií 

Výstup počet 0 15 45 45 ISOP 

PU 02 Vybudované podnikatelské prostory 
a objekty (podlahová plocha 
vybudovaná, renovovaná, koupená) 

Výstup 
m2 z nichž: 
- nových 
- obnovených

0 
102 900

68 900
34 000

359 088,22
172 382,47
186 705,75

359 088,22 
172 382,47 
186 705,75 

ISOP 

PU 03 Zvýšení kapacity školicích středisek 
(počet míst) Výsledek počet 0 1 000 2 949 2 949 ISOP 

PU 04 Hrubý počet vytvořených 
pracovních míst Výsledek počet 0 4 000 4 246,9 4 246,9 ISOP 

PU 05 Nárůst přidané hodnoty z výroby 
u podpořených podniků Dopad % 0 10 17,12 17,12 ISOP 

 

I přes závěrečné korekce při sledování vykazovaných hodnot, které jsou uvedeny u jednotlivých programů podpory v následujících 

kapitolách, byly cílové hodnoty u všech indikátorů překročeny.  

Při stanovení cílových hodnot se vycházelo ze zahraničních zkušeností, což například u programu podpory PROSPERITA znamenalo 

předpoklad, že bude vytvořeno méně inkubátorů, VTP a CTT při jejich větší rozloze. V zahraničí je obvyklá rozloha inkubátoru                        

cca 10-15 tis. m2, žadatelé v ČR ale předkládali projekty o rozloze cca 1-3 tis. m2. To je jeden z faktorů ovlivňující překročení stanovených 

hodnot u indikátoru PU 01. 
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3.1.4 Sledování vývoje priority 

Vzhledem k tomu, že již na konci roku 2006 bylo ukončeno přijímání žádostí o dotace 

a úvěry, byly v roce 2008 stěžejními činnostmi administrace žádostí o platbu, proplácení 

a ukončování projektů. 

V roce 2008 nebylo vydáno žádné Rozhodnutí o poskytnutí dotace, docházelo především 

k ukončování projektů. Ukončení projektu je chápáno nejen ve smyslu fyzické realizace, ale 

i následného proplacení Žádosti o platbu poslední etapy projektu. V tomto ohledu bylo 

v Prioritě 1 ukončeno celkem 158 projektů o objemu více než 3,2 mld. Kč. Nejvíce projektů 

bylo ukončeno v rámci programu podpory REALITY, a to 53 projektů v celkové výši téměř 

1,2 mld. Kč. V programu podpory PROSPERITA byl první projekt ukončen až v lednu roku 

2008, celkově bylo ukončeno 32 projektů. 

Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008 Priorita 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

PRIORITA 1 – Rozvoj 
podnikatelského prostředí 3 38 172 000 1 515 965 158 3 285 190 600 130 468 253

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
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33..22  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  11..11  --  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  PPRROO  PPRRŮŮMMYYSSLLOOVVÝÝ  VVÝÝZZKKUUMM,,  
VVÝÝVVOOJJ  AA  IINNOOVVAACCEE  

V tomto případě je opatření zároveň programem podpory „PROSPERITA“. 

3.2.1 Popis stavu projektů v rámci opatření 

Vzhledem k ukončení programovacího období 2004-2006 Regionální kanceláře 

CzechInvest v roce 2008 již nepřijaly žádný nový projekt. Došlo k ukončení všech 

32 projektů, resp. k proplacení  jednotlivých etap, jelikož projekty v programu PROSPERITA 

byly ve všech případech víceetapové. V tomto roce docházelo k příjmu, administraci, 

proplácení žádostí o platbu a k ukončení projektů. Sektorové zaměření projektů nebylo vždy 

úzce specifikované, i když převážná část projektů byla zaměřena na podporu inovativních 

firem z oblasti strojírenství, biotechnologií, ICT a služby. 

Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008   Opatření / Program podpory 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

1.1 Infrastruktura pro průmyslový 
výzkum, vývoj a inovace / 

PROSPERITA 
0 0 0 32 1 714 408 471 68 086 119

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

3.2.2  Regionální hledisko projektů v rámci opatření 

Počet projektů v zapojených regionech se oproti roku 2007 nezměnil, nedošlo k vydání 

nových rozhodnutí. Předložené projekty byly spojeny především s tradičními univerzitními 

městy. Z hlediska počtu projektů jsou ve srovnání s ostatními kraji v ČR nadprůměrné 

aktivity v Jihomoravském a ve Zlínském kraji, z hlediska objemu dotace se jedná především 

o Středočeský a Pardubický kraj. Naopak žádné projekty nebyly předloženy v kraji 

Libereckém, Karlovarském a Vysočina. 

 

 

 

 

 

 

 



   

   
45

Ukončeno 
Opatření / Program 

podpory 
Region NUTS II. a III. (dle 
místa realizace projektu) Počet 

projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 

Střední Čechy 4 322 607 730 12 812 062 
Středočeský kraj 4 322 607 730 12 812 062 
Jihozápad 4 218 638 493 8 683 022 
Jihočeský kraj 3 68 652 493 2 726 469 
Plzeňský kraj 1 149 986 000 5 956 553 
Severozápad 1 72 963 292 2 897 668 
Karlovarský kraj 0 0 0 
Ústecký kraj 1 72 963 292 2 897 668 
Severovýchod 3 358 552 251 14 239 565 
Liberecký kraj 0 0 0 
Královéhradecký kraj 1 58 760 593 2 333 622 
Pardubický kraj 2 299 791 658 11 905 944 
Jihovýchod 7 241 593 765 9 594 669 
Kraj Vysočina 0 0 0 
Jihomoravský kraj 7 241 593 765 9 594 669 
Střední Morava 8 293 790 531 11 667 614 
Olomoucký kraj 2 51 505 284 2 045 484 
Zlínský kraj 6 242 285 247 9 622 131 
Moravskoslezsko 5 206 262 409 8 191 517 
Moravskoslezský kraj 5 206 262 409 8 191 517 

1.1 Infrastruktura pro 
průmyslový výzkum, 

vývoj a inovace / 
PROSPERITA 

Celkem 32 1 714 408 471 68 086 119 
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

3.2.3  Nejvýznamnější projekt 

Z hlediska regionální významnosti, komplexnosti realizovaných služeb a technické 

vybavenosti pro vědu a výzkum lze za jeden z významných projektů považovat projekt 

Vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií při UTB ve Zlíně.  

Žadatelem byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření 

infrastruktury pro dynamický rozvoj a činnosti inovačních firem. Vybudování 

Vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologií přispěje k usnadnění realizace 

inovačních záměrů firem sdružených ve VTP, ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti, 

k tvorbě nových perspektivních pracovních příležitostí a v konečném důsledku k růstu 

prestiže a prosperity Zlínského kraje. Dílčím záměrem celého projektu bylo vytvoření 

podmínek pro podnikatelské aktivity absolventů, doktorandů a vědeckých pracovníků UTB ve 

Zlíně s možností zakládání tzv. start-up, resp. spin-off firem. 

Vybudovaný VTP a CTT bude současně plnit funkci vzdělávací, umožní svým 

zaměstnancům i pracovníkům firem participujících na VTP trvalé zvyšování kvalifikace, 

počínaje rozvojem znalostí v oblasti informačních technologií (aktivní práce s databázemi – 
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patentové, firemní, vědecké aj.), přes zvyšování znalostí marketingových nástrojů až po trvalé 

zvyšování odbornosti prostřednictvím úzké kooperace s externími experty a nositeli know-

how nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. 

Vybudovaná plocha VTP je 5 459 m2 a plocha centra transferu technologií je 143 m2. 

Projekt podpoří  10 firem a umožní vzniknout 25 až 30 novým pracovním místům. 

Přínosem projektu je vytvoření kvalitních existenčních podmínek pro firmy a inovační 

projekty, posunutí základního výzkumu na úroveň aplikovaného a průmyslového výzkumu 

a vytvoření podmínek pro rychlé uplatnění absolventů. 

3.2.4 Problémový projekt 

V roce 2008 došlo ke zdárnému ukončení všech podpořených projektů, a proto nebyl 

důvod některý projekt označit vyloženě za problémový.  

Rizikovým faktorem byla pro některé projekty především doba vydání stavebního 

povolení, následně zpoždění stavebních prací na projektu a vydání kolaudačního 

rozhodnutí/souhlasu nebo napojení projektu na větší investiční celek, do kterého byly projekty 

zakomponovány. Na základě těchto skutečností byly u projektů změněny harmonogramy, 

prodloužen termín ukončení projektu a schváleny dodatky k vydanému Rozhodnutí. 

3.2.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství 

Stav = ukončený projekt Zaměřené na 
podporu 

Pozitivní 
vliv Neutrální vliv 

Vliv na rovné příležitosti 5 13 14 
Vliv na životní prostředí 3 13 16 
Informační společnost 7 21 4 
Vyvážený rozvoj regionů 17 12 3 

Předložené projekty byly zaměřeny na zakládání inovačních firem, vytváření podmínek 

pro trvale udržitelný rozvoj regionů a celkově příznivější podnikatelské prostředí. Snahou 

bylo také podporovat a realizovat technologie s minimálními negativní dopady na životní 

prostředí. 

3.2.6 Věcné indikátory 

Uvedené cílové hodnoty nastavené obecně na začátku programovacího období pro celý 

program PROSPERITA jasně ukazují na značné podhodnocení výsledků ve srovnání 

s hodnotami k poslednímu dni roku 2008, kdy byly všechny projekty již ukončeny. Zájem 
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ze strany žadatelů o program byl jednoznačně vyšší než původní předpoklad, což mělo 

za následek překročení těchto ukazatelů.  

Hodnota indikátorů  PU 01/SU 11 a PU 02/SU 10 zahrnuje projekty, resp. aktivity, které 

obsahovaly investiční uznatelné náklady na vybudování, renovaci nebo nákup ploch pro účely 

podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center pro transfer technologií, 

nikoliv projekty, u nichž již budova inkubátoru, parku nebo centra existovala a tudíž tyto 

projekty byly pouze provozního rázu a navazovaly na projekty „stavební“.  

U indikátoru SU 45 mají některé vědeckovýzkumné instituce nebo vysoké školy 

nastavenou spolupráci s více projekty. Pokud bychom počítali dané instituce nebo vysoké 

školy pouze jednou, toto číslo by potom vycházelo nižší. 

Jen u indikátoru SU 43 je cílová hodnota indikátoru vyšší než skutečný stav. Příčinou je 

především zpoždění stavebních prací a tedy oddálení zahájení provozu projektů.  

Označení Název Druh Měřící 
jednotka

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota (po 

skončení 
programu) 

Hodnota indikátoru 
ze všech projektů 

k 31. 12. 2008 
Zdroj

PU 01 

SU 11 

Počet nově vzniklých 
inkubátorů, 
vědeckotechnických parků 
a center pro transfer technologií 

Výstup počet 0 15 45 ISOP

PU 02 

SU 10 

Vybudované podnikatelské 
prostory a objekty (podlahová 
plocha vybudovaná, 
renovovaná, koupená) 

Výstup m2 0 30 000 66 902 ISOP

SU 43 

Počet inovačních firem 
podpořených inkubátory, 
vědeckotech. parky a centry pro 
transfer technologií 

Výsledek počet 0 300 137 ISOP

SU44 
Počet projektů vedoucích 
k realizaci ochrany duševního 
vlastnictví 

Výsledek počet 0 50 60 ISOP

SU45 

Počet vědeckovýzkumných 
institucí a vysokých škol 
zapojených v rámci 
podpořených projektů 

Výsledek počet 0 20 67 ISOP

 

3.2.7 Závěr 

Díky realizovaným projektům v rámci programu PROSPERITA vzniká v České 

republice rozsáhlá síť zařízení poskytujících zázemí moderním inovativním společnostem, 

které  kladou důraz především na vlastní výzkum a vývoj. V  programovacím období 2004-
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2006 bylo vysokým počtem podaných žádostí a celkovým objemem požadované dotace 

zřetelně prokázáno, že existuje dostatečný zájem a potřeba pro realizaci projektů spojených 

s infrastrukturou podporující vznik a rozvoj inovačních firem. Vzhledem k výše uvedeným 

skutečnostem byl v novém programovacím období 207-2013 v rámci Operačního programu 

podnikání a inovace vyhlášen navazující program PROSPERITA s celkovou alokací 12 mld. 

Kč. 

Snahou agentury CzechInvest nadále zůstává prostřednictvím konzultací a setkání 

s žadateli poskytnout dostatek kvalitních informací, odstranit nejasnosti spojené s programem, 

pomoci s řešením problémů a tím usnadnit realizaci projektů v rámci programu Prosperita.  

I do budoucna zůstává prioritou pořádat semináře a setkání zpracovatelů projektů s cílem 

navázání nových kontaktů a předání zkušeností mezi žadateli a samotná propagace programu 

Prosperita. 
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33..33  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  11..22  ––  RROOZZVVOOJJ  PPOODDNNIIKKAATTEELLSSKKÉÉ  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY  

Opatření 1.2 – Rozvoj podnikatelské infrastruktury bylo realizováno programem podpory 

REALITY. Program REALITY byl zaměřen na vytváření podmínek pro vznik kvalitního 

a fungujícího trhu podnikatelských nemovitostí. Podniky, obce a kraje mohly v programu 

žádat podporu na projekty typu: výstavba zóny, rozvoj zóny, regenerace zóny, výstavba 

nájemního objektu, rekonstrukce objektu a vyhotovení projektové dokumentace. Nejvíce 

realizovaných projektů bylo zaměřeno na rekonstrukci objektu (43 % projektů), následovaly 

projekty výstavby objektu (18 %), projekty rozvoje zóny (15 %), projekty regenerace zóny   

(9 %), projekt vyhotovení projektové dokumentace (7 %) a nejmenší zájem byl o projekty 

výstavby zóny (6 %). 

3.3.1 Popis stavu projektů v rámci opatření 

V průběhu roku 2008 docházelo k administraci žádostí o platbu, proplácení a ukončování 

projektů. Z důvodu odstoupení žadatele byl zamítnut jeden projekt. Ukončeno bylo 

53 projektů z celkového počtu 109 realizovaných projektů v programu Reality. Proplacené 

dotace v roce 2008 představují částku 1,2 mld. Kč, tj. 61 % všech proplacených dotací 

v rámci programu. 

Hlavní OKEČ realizovaných projektů je 28000 - Výroba kovových konstrukcí 

a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení), která představuje 26 % všech ukončených 

projektů.  

Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008   Opatření / Program podpory 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

1.2 Rozvoj podnikatelského 
prostředí / REALITY 1 7 176 000 284 988 53 1 195 932 652 47 495 340

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR  

3.3.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření 

Regionální rozložení projektů ukončených v průběhu roku 2008 je v následující tabulce. 

Nejvíce projektů bylo ukončeno v regionu soudržnosti Severovýchod, nejméně pak 

v regionech soudržnosti Střední Čechy a Severozápad. 
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Ukončeno 
Opatření / Program 

podpory 
Region NUTS II. a III. (dle 
místa realizace projektu) Počet 

projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 

Střední Čechy 5 142 714 316 5 667 765 
Středočeský kraj 5 142 714 316 5 667 765 
Jihozápad 8 335 738 457 13 333 537 
Jihočeský kraj 0 0 0 
Plzeňský kraj 8 335 738 457 13 333 537 
Severozápad 5 38 983 908 1 548 209 
Karlovarský kraj 2 10 006 381 397 394 
Ústecký kraj 3 28 977 527 1 150 815 
Severovýchod 12 180 695 999 7 176 172 
Liberecký kraj 1 6 956 000 276 251 
Královéhradecký kraj 5 72 135 457 2 864 792 
Pardubický kraj 6 101 604 542 4 035 129 
Jihovýchod 9 104 419 635 4 146 928 
Kraj Vysočina 6 54 338 055 2 157 985 
Jihomoravský kraj 3 50 081 580 1 988 943 
Střední Morava 6 169 448 330 6 729 481 
Olomoucký kraj 2 132 588 000 5 265 608 
Zlínský kraj 4 36 860 330 1 463 873 
Moravskoslezsko 8 223 932 007 8 893 249 
Moravskoslezský kraj 8 223 932 007 8 893 249 

1.2 Rozvoj 
podnikatelského 

prostředí / REALITY 

Celkem 53 1 195 932 652 47 495 340 
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

3.3.3 Nejvýznamnější projekt 

Za nejvýznamnější projekt se dá považovat projekt společnosti Zambelli – technik, spol. 

s r.o. s názvem „Pořízení a rekonstrukce výrobního provozu v průmyslovém obvodu Nové 

Vráto v Českých Budějovicích“. Tento projekt vyhrál první cenu v  kategorii „Brownfield 

roku“ v soutěži Podnikatelská nemovitost roku 2007, kterou pořádá agentura CzechInvest 

spolu se Sdružením pro zahraniční investice – AFI a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 

Nezávislá expertní komise hodnotila zejména kvalitu přípravy a zpracování projektu, 

koncepci znovuoživení regenerované lokality a její funkci ve vztahu ke svému přirozenému 

okolí. Společnost Zambelli – technik, spol. s r. o.  se při hledání nových prostor pro další 

rozvoj společnosti rozhodla pro dávno zrušenou dřevomodelárnu z šedesátých let minulého 

století. Přestože objekt přes 40 let chátral, dnes zde pracuje na 150 lidí a náklady byly 

nakonec o 40 % nižší ve srovnání s novostavbou. 

3.3.4 Problémový projekt 

Jako problémový projekt je možné uvést projekt č. 1.2R/080, jehož předmětem byl nákup 

a rekonstrukce výrobní haly. Žadatel nedodržel podmínky stanovené pro výběrového řízení, 
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takže většina realizovaných výdajů by v rámci žádosti o platbu nemohla být proplacena. Po 

komunikaci s žadatelem o tomto problému se žadatel nakonec rozhodl od projektu zcela 

odstoupit.  

3.3.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství 

Program Reality měl pozitivní dopad zejména na životní prostředí a na vyvážený rozvoj 

regionů. To vyplývalo i z cílů programu, kterými byly mj. zlepšení životního prostředí 

a rychlejší rozvoj hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionů prostřednictvím 

zvýšení jejich atraktivnosti pro tuzemské i zahraniční investory a  odstranění negativních 

následků restrukturalizace průmyslové výrobní základny.  

Stav = ukončený projekt Zaměřené na 
podporu 

Pozitivní 
vliv Neutrální vliv 

Vliv na rovné příležitosti 4 33 16 
Vliv na životní prostředí 7 34 12 
Informační společnost 8 15 30 
Vyvážený rozvoj regionů 14 31 8 

3.3.6  Věcné indikátory 

Označení Název Druh Měřící 
jednotka

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota (po 

skončení 
programu) 

Hodnota indikátoru 
všech projektů      
k 31. 12. 2008 

Zdroj

PU 02 

SU 10 

Vybudované podnikatelské 
prostory a objekty (nové 
i obnovené) 

Výstup m2 0 72 900 
292 186,2 (z toho 
  122 453 nové 
a 169 733,2 obnovené)

ISOP

SU 16 
Velikost investičně připra-
vených ploch, z toho 
brownfields a greenfields 

Výsledek ha 0 
550 (z toho 220 
ha nové a 330 
ha renovované)

493,08 (z toho  
442,52 nové a    
50,57 renovované) 

ISOP

1. rok (10 %) 

2. rok (30 %) SU 46 

Míra obsazenosti investičně 
připravených ploch 
(brownfields, greenfields) po 1, 
2 a 3 letech od zahájení 
projektu 

Dopad % 0 

3. rok (50 %) 

16,97 ISOP

 Hodnota indikátoru PU 02 a SU 10 – Vybudované podnikatelské prostory a objekty – 

dosáhla 292 tis. m2, čímž čtyřikrát překročila svou cílovou hodnotu. To je dáno počátečním 

podhodnocením ukazatele a velkým zájmem žadatelů o typ projektu rekonstrukce objektu 

a výstavba nájemního objektu na úkor ostatních typů projektů. Tyto dva typy projektů 

představovaly celkem 61 % všech realizovaných projektů. Všechny vybudované 

podnikatelské prostory a objekty jsou z 58 % rekonstruované a ze 42 % nové. 
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Naproti tomu ukazatel SU 16 – Velikost investičně připravených ploch – dosáhl rozlohou 

493 ha jen na 90 % plánované hodnoty. Důvodem byl menší zájem žadatelů o projekty 

výstavby, rozvoje a regenerace zóny; dohromady tyto projekty představují 

30 % realizovaných projektů. 90 % všech investičně připravených ploch se řadí mezi 

greenfields, to znamená, že vznikly v rámci projektů výstavby a rozvoje zóny. Zbylých 10 % 

investičně připravených ploch jsou brownfields, tedy plochy vzniklé díky projektům 

regenerace zóny. 

Míra obsazenosti investičně připravených ploch – ukazatel SU 46 – vykazuje ke konci 

roku 2008 hodnotu 17 %. 

3.3.7 Závěr 

Rok 2008 byl posledním rokem realizace projektů z programu REALITY. 

V následujících letech bude probíhat monitorování ukazatelů přínosu realizovaných projektů. 

Tato data se budou sledovat do konce třetího kalendářního roku od vyplacení dotace, tj. do 

konce roku 2011. 

Na program REALITY navazuje v novém programovacím období 2007 – 2013 program 

NEMOVITOSTI, u kterého byl otevřen příjem registračních žádostí od dubna do září roku 

2008. Původně plánovaná alokace 2 mld. Kč byla z důvodu velkého zájmu žadatelů navýšena 

na 6 mld. Kč. Program NEMOVITOSTI má podobně jako program REALITY za cíl 

stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury 

a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního 

prostředí. Program NEMOVITOSTI je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech 

hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje 

i rekonstrukce nemovitosti. 
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33..44  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  11..33  ––  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  PPRROO  RROOZZVVOOJJ  LLIIDDSSKKÝÝCCHH  
ZZDDRROOJJŮŮ  VV  PPRRŮŮMMYYSSLLUU  AA  PPOODDNNIIKKÁÁNNÍÍ  

V tomto případě je opatření zároveň programem podpory „ŠKOLICÍ STŘEDISKA“. 

3.4.1 Popis stavu projektů v rámci opatření 

V roce 2008 nebyly již přijaty žádné projekty do programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA, sběr 

žádostí byl ukončen v roce 2006. V roce 2008 probíhala realizace projektů, kterým bylo 

vydáno rozhodnutí v letech 2004 – 2006. Docházelo tedy k příjmu žádostí o platbu, 

administraci žádostí o platbu a proplácení dotací. Proplaceno bylo celkem 42 projektů (z 

celkem 79 přijatých v letech 2004-2006) v celkové výši téměř 223 mil. Kč. 

Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008   Opatření / Program podpory 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

1.3 Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojů v průmyslu 

a podnikání / ŠKOLICÍ 
STŘEDISKA 

0 0 0 42 222 899 070 8 852 227

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

3.4.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření 

Z regionálního hlediska na úrovni NUTS III bylo nejvíce ukončených projektů 

v Moravskoslezském kraji – celkem 9 projektů. Nejvíce finančních prostředků bylo 

proplaceno na projekty realizované ve Středočeském kraji – téměř 54,5 mil Kč. O tyto 

prostředky se podělily 4 projekty.  

Z ukončených projektů v roce 2008 byla největší částka vyplacena na projekt ve 

Středočeském kraji, který zrealizovala společnost Doosan Bobcat Engineering. Jednalo se 

o školicí středisko o kapacitě 100 míst. 
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Ukončeno 
Opatření / Program 

podpory 
Region NUTS II. a III. (dle 
místa realizace projektu) Počet 

projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 

Střední Čechy 4 54 430 393 2 161 652 
Středočeský kraj 4 54 430 393 2 161 652 
Jihozápad 1 11 457 340 455 017 
Jihočeský kraj 1 11 457 340 455 017 
Plzeňský kraj 0 0 0 
Severozápad 3 23 016 057 914 061 
Karlovarský kraj 0 0 0 
Ústecký kraj 3 23 016 057 914 061 
Severovýchod 9 15 862 554 629 966 
Liberecký kraj 1 3 908 000 155 203 
Královéhradecký kraj 1 2 748 000 109 134 
Pardubický kraj 7 9 206 554 365 630 
Jihovýchod 11 66 645 002 2 646 744 
Kraj Vysočina 5 12 491 796 496 100 
Jihomoravský kraj 6 54 153 206 2 150 644 
Střední Morava 5 22 363 179 888 133 
Olomoucký kraj 2 11 254 883 446 977 
Zlínský kraj 3 11 108 296 441 156 
Moravskoslezsko 9 29 124 545 1 156 654 
Moravskoslezský kraj 9 29 124 545 1 156 654 

1.3 Infrastruktura pro 
rozvoj lidských 

zdrojů v průmyslu 
a podnikání / 

ŠKOLICÍ 
STŘEDISKA 

Celkem 42 222 899 070 8 852 227 
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

3.4.3 Nejvýznamnější projekt 

Za nejvýznamnější projekt sledovaného období lze označit projekt realizovaný 

společností Gumárny Zubří, akciová společnost, ve Zlínském kraji. Předmětem projektu bylo 

pořízení školicích prostor společnosti v nevyužívaných místnostech. Byly provedeny stavební 

rekonstrukce celkem 3 školicích místností a kompletní rekonstrukce půdy, kde se nachází 

počítačová místnost pro výuku základních informačních systémů. Jedna školicí místnost je 

pak koncipována jako teoretická, dvě školicí místnosti jsou zaměřeny na praktickou výuku. 

Do těchto dvou místností byly pořízeny různé laboratorní a měřicí přístroje. Na projekt byla 

poskytnuta dotace ve výši téměř 5 mil. Kč. 

3.4.4 Problémový projekt 

V roce 2008 se nevyskytl žádný problémový projekt. 
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3.4.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství 
 

Stav = ukončený projekt Zaměřené na 
podporu 

Pozitivní 
vliv Neutrální vliv 

Vliv na rovné příležitosti 4 22 16 
Vliv na životní prostředí 3 18 21 
Informační společnost 14 24 4 
Vyvážený rozvoj regionů 9 27 6 

3.4.6  Věcné indikátory 

Označení Název Druh Měřící 
jednotka

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota (po 

skončení 
programu) 

Hodnota indikátoru 
ze všech projektů 

k 31. 12. 2008 
Zdroj

PU 03 
SU 23 

Zvýšení kapacity školicích 
zařízení (počet míst) Výsledek počet 0 1000 2949 ISOP

SU 17 
Počet modernizovaných 
a nových školicích zařízení 
(2004-2006) 

Výsledek počet 0 27 74 ISOP

  
1. rok (35 %) 
  
2. rok (60 %) 
  

SU 47 

Míra využití kapacit 
modernizovaných a nových 
školicích zařízení, školicích 
pomůcek nebo programů po 1, 
2 a 3 letech od zahájení 
projektu 

Dopad % 0 

3. rok (80 %) 

45,49 ISOP

 Hodnota indikátoru PU 03/SU 23 byla překročena téměř trojnásobně. Původním 

předpokladem bylo, že kapacita školicích středisek vzroste o 1 000 míst, ve skutečnosti však 

vzrostala o 2 949 míst. Důvodem je realizace většího počtu projektů, než byl původní 

předpoklad. Dalším důvodem je také realizace několika skutečně rozsáhlejších projektů. 

U celkem 12 projektů je ukazatel větší nebo roven 100, realizací pouze těchto projektů by byl 

ukazatel splněn, ve skutečnosti však bylo zrealizováno 74 projektů. 

Hodnota indikátoru SU 17 byla taktéž překročena téměř třikrát. Idea byla, že školicí 

střediska budou zřizovat jen větší firmy, proto se předpokládal nižší počet projektů. Nakonec 

ale školicí místnosti a střediska zřizovaly i menší firmy.  

Hodnota indikátoru SU 47 se vyvíjí dle předpokladů. Některá školicí střediska jsou 

využívána teprve prvním rokem, jejich využití je tedy nižší. 

3.4.7 Závěr 

Od roku 2005 podnikatelé projevují poměrně velký zájem o program ŠKOLICÍ 

STŘEDISKA. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o pokračování tohoto programu v rámci 

navazujícího operačního programu – v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. 

V lednu 2008 byla vyhlášena první výzva a sběr žádostí byl zahájen 3. března 2008. Za dva 
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měsíce bylo přijato tolik registračních žádostí, že 14.5. 2008 byl příjem žádostí pozastaven. 

Za toto období bylo přijato 105 žádostí na výstavby, rekonstrukce nebo vybavení školicích 

středisek firem ze zpracovatelského průmyslu.   
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33..55  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  11..44  ––  RROOZZVVOOJJ  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍCCHH  AA  PPOORRAADDEENNSSKKÝÝCCHH  
SSLLUUŽŽEEBB  

Opatření zahrnovalo jeden program podpory: Program vytváření klastrů – „KLASTRY“ 

(dále jen KLASTRY) a dva projekty: 1) Projekt zkvalitňování sítě poradenských subjektů – 

REGISTR PORADCŮ (dále jen RP) a 2) Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb 

pro mezinárodní obchod (dále jen RIPS).  

3.5.1 Popis stavu projektů v rámci programů 

KLASTRY 

Cílem programu bylo posílit konkurenceschopnost a zvýšit inovační potenciál regionálně 

silných odvětví pomocí rozvoje kooperačních seskupení – klastrů. Potenciál klastrů je 

zejména ve spolupráci odvětvově blízkých výzkumných institucí a institucí terciárního 

vzdělávání s podnikatelskými subjekty. Odvětvové vymezení projektů bylo velmi široké, což 

je plně v souladu s rozmanitostí regionálních ekonomik v rámci České republiky. Všechny 

projekty byly zaměřeny do oblasti zpracovatelského průmyslu. 

V rámci fáze Vyhledávání vhodných subjektů pro klastr (projekty 1.4V) bylo celkem 

realizováno 42 projektů. V roce 2008 bylo ukončeno 19 projektů s celkovou vyplacenou 

podporou téměř 11,5 mil. Kč. 

Cílem těchto projektů bylo zmapovat potenciál pro vznik a rozvoj klastru v daném 

regionu, nalézt a dát dohromady vhodnou členskou základnu a identifikovat společné potřeby 

a zájmy členů. Řadě z těchto klastrů se podařilo úspěšně pokračovat ve svém rozvoji díky 

realizaci navazujícího projektu 1.4 Z - Založení a rozvoj klastru.  

V rámci fáze Založení a rozvoj klastru (projekty 1.4 Z) bylo realizováno celkem 14 

projektů. V roce 2008 došlo k odstoupení od projektu u dvou žadatelů s celkovou podporou 

téměř 31 mil. Kč. Ukončeno tedy bylo 12 projektů a v rámci autorizace žádostí o platbu bylo 

v roce 2008 proplaceno více než140 mil. Kč. 
 

Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008   Opatření / Program podpory 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

1.4 Rozvoj informačních 
a poradenských služeb / 

KLASTRY/ 1.4 V 
0 0 0 19 11 472 559 455 622

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
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Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008   Opatření / Program podpory 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

1.4 Rozvoj informačních 
a poradenských služeb / 

KLASTRY/    1.4 Z 
2 30 996 000 1 230 977 12 140 477 848 5 578 946

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

 PROJEKT REGISTR PORADCŮ 

Cílem projektu REGISTR PORADCŮ bylo zvyšovat znalosti poradců a poradenských 

organizací a v návaznosti na to poskytovat poradenské služby špičkové kvality v širokém 

spektru oblastí pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje podniků. 

Projekt navázal na předvstupní program Phare 2003, v rámci kterého byl vytvořen 

Národní registr poradců (NRP) s cílem zajistit pro podnikatele přístup ke kvalitním 

poradenským službám, umožňujícím jim rychlejší založení firmy, její rozvoj a v neposlední 

řadě i zvyšování jejich konkurenceschopnosti. NRP měl garantovat podnikatelské veřejnosti 

kvalitu a odbornost poradenských služeb pro podnikatele, nejen pro MSP. 

PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD  

Cílem projektu byl rozvoj infrastruktury pro zvýšení objemu a kvality informačních 

a poradenských služeb podporujících konkurenceschopnost českých podniků na 

mezinárodních trzích, poskytovaných agenturou CzechTrade. V roce 2008 došlo k ukončení 

29 akcí. 

3.5.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření 

Z hlediska objemu vyplacených finančních prostředků byly nejvýznamnější projekty 

realizované v kraji Královéhradeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském. Na území 

NUTS II Severovýchod, Moravskoslezsko a Jihovýchod se také koncept klastrů rozvíjí 

nejúspěšněji.  
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Ukončeno 
Opatření / Program 

podpory 
Region NUTS II. a III. (dle 
místa realizace projektu) Počet 

projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 

Střední Čechy 1 482 279 19 153 
Středočeský kraj 1 482 279 19 153 
Jihozápad 5 3 429 971 136 218 
Jihočeský kraj 5 3 429 971 136 218 
Plzeňský kraj 0 0 0 
Severozápad 1 817 521 32 467 
Karlovarský kraj 1 817 521 32 467 
Ústecký kraj 0 0 0 
Severovýchod 4 2 524 749 100 268 
Liberecký kraj 0 0 0 
Královéhradecký kraj 4 2 524 749 100 268 
Pardubický kraj 0 0 0 
Jihovýchod 4 2 223 788 88 316 
Kraj Vysočina 1 737 032 29 271 
Jihomoravský kraj 3 1 486 756 59 045 
Střední Morava 2 996 146 39 561 
Olomoucký kraj 0 0 0 
Zlínský kraj 2 996 146 39 561 
Moravskoslezsko 2 998 105 39 639 
Moravskoslezský kraj 2 998 105 39 639 

1.4 Rozvoj 
informačních 

a poradenských 
služeb / KLASTRY/ 

1.4 V 

Celkem 19 11 472 559 455 622 
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

Ukončeno 
Opatření / Program 

podpory 
Region NUTS II. a III. (dle 
místa realizace projektu) Počet 

projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 

Střední Čechy 0 0 0 
Středočeský kraj 0 0 0 
Jihozápad 1 3 649 773 144 947 
Jihočeský kraj 1 3 649 773 144 947 
Plzeňský kraj 0 0 0 
Severozápad 0 0 0 
Karlovarský kraj 0 0 0 
Ústecký kraj 0 0 0 
Severovýchod 3 66 992 230 2 660 533 
Liberecký kraj 0 0 0 
Královéhradecký kraj 3 66 992 230 2 660 533 
Pardubický kraj 0 0 0 
Jihovýchod 3 32 417 136 1 287 416 
Kraj Vysočina 0 0 0 
Jihomoravský kraj 3 32 417 136 1 287 416 
Střední Morava 1 1 132 016 44 957 
Olomoucký kraj 0 0 0 
Zlínský kraj 1 1 132 016 44 957 
Moravskoslezsko 4 36 286 693 1 441 092 
Moravskoslezský kraj 4 36 286 693 1 441 092 

1.4 Rozvoj 
informačních 

a poradenských 
služeb / KLASTRY/ 

1.4 Z 

Celkem 12 140 477 848 5 578 946 
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
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3.5.3 Nejvýznamnější projekt 

KLASTRY 

Clutex - klastr technické textilie 

Klastr Clutex získal v roce 2008 ocenění Klastr roku 2007 což potvrdilo jeho kvality 

a přínos pro textilní odvětví. Klastr sdružuje podnikatelské subjekty a výzkumné ústavy 

z oblasti výroby i vývoje technických textilií a tkanin i z oblasti výroby strojů pro textilní 

průmysl. Cílem klastru je zvýšit prestiž textilních firem, a tím i českého textilního průmyslu 

cestou přechodu k výrobkům s vyšší užitnou a přidanou hodnotou, rozšíření výroby 

technických textilií a intenzivnějšímu využívání výsledků vědy a výzkumu a zlepšení 

kvalifikační struktury zaměstnanců členských firem. Vývojová činnost klastru byla zaměřena 

na využití textilu a inteligentních textilií v různých odvětvích od zdravotnictví až po obranný 

průmysl. 

Klastr Clutex se aktivně účastní řady mezinárodních projektů, např. v programu 

INTERREG a je partnerem v dalších podaných projektech v 7. rámcovém programu EU. 

PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD  

Rozvoj služeb PSLO pro Světovou banku v ČR 

Cílem akce bylo zvýšení informovanosti firem z ČR o projektech, výběrových řízeních 

a akcích Světové banky. Pro získání dalších příležitostí pro firmy z ČR byly na internetových 

stránkách CzechTrade v rámci akce zveřejňovány obchodní příležitosti pro firmy z ČR, byl 

zpřístupněn e-learningový kurz a byly pořádány informativní semináře. Celkem bylo 

zveřejněno 1 093 konkrétních poptávek - obchodních příležitostí - pro firmy z ČR, na            

e-learningový kurz How to make a bid for the World Bank Project na veřejně přístupném 

portálu Exportní akademie a také na webu CT bylo uskutečněno 4 453 unikátních návštěv. 

Celkem 132 firem se zúčastnilo pořádaných informativních seminářů. Objem tendrů Světové 

banky, které byly získány firmami z ČR, nebo v nich budou firmy z ČR působit jako 

subdodavatelé do ukončení akce, činil 85 mil. Kč. O služby PSLO projevilo zájem 240 firem, 

z toho 20 % s úmyslem účastnit se tendrů. 

Prezentace stavebního průmyslu z ČR na akci „Nordbygg 2008“ 

Veletrh „Nordbygg 2008“ je nejdůležitějším veletrhem pro oblast stavebnictví v celé 

Skandinávii a koná se jednou za dva roky. Cílem akce byla prezentace stavebního průmyslu 

České  republiky a získání kontaktů na zahraniční firmy. V rámci akce bylo z získáno 94 
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kontaktů na zahraniční firmy. Z ohlasů na stánku lze konstatovat, že prezentace firem z ČR 

v oblasti stavebního průmyslu byla hodnocena velmi pozitivně a řada švédských firem by 

uvítala širší účast i v budoucnu jako vhodnou cestu k navázání spolupráce.  

Asistence firmám se sídlem v ČR při získávání zakázek od mezinárodní organizace CERN 
Ženeva v období 07/2006 - 06/2008 

Cílem akce bylo usnadnit firmám z ČR získání zakázek od mezivládního evropského 

střediska pro fyzikální výzkum CERN. Koordinátor zajišťoval asistenci firmám z ČR při 

získávání zakázek od CERN. Byly poskytovány informace z pracovní skupiny pro aktualizaci 

nákupních pravidel CERN v rámci 2 seminářů. Dále byla vypracována informační brožura 

„Praktický průvodce českého dodavatele do CERN“, která je podnikatelské veřejnosti 

k dispozici jak v tištěné podobě, tak ve formě CD. V rámci akce byly v tisku zveřejněny 

články, informující o mezinárodní organizaci CERN a možnostech pro firmy z ČR. Firmám 

z ČR se podařilo dodat do mezinárodní organizace CERN zboží za  celkem 5 752 783 CHF. 

V roce 2007 byla udělena průmyslová cena CERN za rok 2007 firmě ON - Semiconductor 

(bývalá Tesla Rožnov) za špičkové detektory pro experiment ATLAS. 

3.5.4 Problémový projekt 

KLASTRY 

Společným problémem pro většinu projektů v programu Klastry bylo nedočerpání 

přidělené dotace. Projekty však byly zdárně ukončeny i přes tuto skutečnost.  

V lednu roku 2008 došlo k odstoupení dvou projektů, které byly zařazeny mezi 

problémové projekty v roce 2007 kvůli nedostatečnému pokroku v realizaci naplánovaných 

aktivit a menší ochotě členských firem podílet se na společných aktivitách. Jednalo se 

o projekty Český klastr přípojných vozidel a nástaveb a Český nanotechnologický klastr.  

PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD  

V roce 2008 nebyla žádná akce problémová. Nevyskytly se negativní skutečnosti 

v realizaci jednotlivých akcí. 
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3.5.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství 

1.4 KLASTRY – VYHLEDÁVÁNÍ 

Stav = ukončený projekt Zaměřené na 
podporu 

Pozitivní 
vliv Neutrální vliv 

Vliv na rovné příležitosti 2 4 13 
Vliv na životní prostředí 4 5 10 
Informační společnost 3 9 7 
Vyvážený rozvoj regionů 8 9 2 

 

1.4 KLASTRY – ZAKLÁDÁNÍ 

Stav = ukončený projekt Zaměřené na 
podporu 

Pozitivní 
vliv Neutrální vliv 

Vliv na rovné příležitosti 0 5 7 
Vliv na životní prostředí 3 5 4 
Informační společnost 2 8 2 
Vyvážený rozvoj regionů 5 7 0 

 

3.5.6 Věcné indikátory 

Označení Název Druh Měřící 
jednotka

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota 

(po skončení 
programu) 

Hodnota indikátoru 
ze všech projektů 

k 31. 12. 2008 
Zdroj

SU 08 
Počet založených 
(vytvořených) společných 
služeb - klastrů 

Výstup počet 0 10 30 ISOP

1. rok (100 %) 
2. rok (90 %) SU 48 

Procentuální vyjádření 
funkčních klastrů po 1, 2 a 3 
letech od zahájení projektu 

Dopad % 0 
3. rok (80 %) 

70,37 % ISOP

 Indikátor SU 08 (Počet založených klastrů)  

Hodnota indikátoru ke konci roku 2008 převýšila cílovou hodnotu o 200 %. Vzhledem 

k tomu, že podpora vzniku a rozvoje klastrů v rámci OPPP byla v České republice pilotním 

projektem, byl odhad tvůrců programu (10 založených klastrů) racionální. Řada podpůrných 

aktivit (např. regionální workshopy) způsobila, že byl zájem o program vyšší, než byl původní 

předpoklad. Je ale nutné doplnit, že ne všechny klastry, které vznikly na základě projektu 

Vyhledávání, jsou nadále aktivní. Prokazatelně aktivní jsou z dosaženého cílového počtu 

klastry, které realizovaly projekty v rámci fáze Zakládání a rozvoj klastru. 

Indikátor SU 48  

Indikátor vyjadřuje podíl založených klastrů na celkovém počtu schválených projektů 

v OPPP Klastry. Více než 70 % projektů v rámci programu OPPP Klastry vedlo k založení 

klastru, což je prvním předpokladem pro budoucí úspěšný rozvoj těchto kooperačních 
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seskupení. Ne každý založený klastr bude ve svém dalším rozvoji úspěšný, přesto lze 

považovat tento výsledek v rámci programu KLASTRY za velmi pozitivní. 

3.5.7 Závěr 

KLASTRY 

V 1. polovině roku 2008 byly ukončeny zbylé projekty v rámci fáze Vyhledávání 

vhodných firem pro klastr a zároveň byly finalizovány společné projekty Zakládání a rozvoj 

klastru. Vzhledem k realizaci řady náročných aktivit až v tomto období se o celkovém čerpání 

programu OPPP rozhodovalo až do posledních měsíců trvání programu. Přesto, že při 

spuštění programu KLASTRY OPPP v České republice neexistovaly formalizované klastry 

s delší historií, bylo po fázi vyhledávání vhodných firem pro vznik klastru dotačně podpořeno 

také 12 klastrů ve fázi dalšího rozvoje klastru. Tato druhá fáze byla postavena na podpoře 

projektů vzájemné spolupráce podnikatelských subjektů, univerzit a výzkumných ústavů 

(celkem bylo schváleno 14 žádostí, 2 žadatelé odstoupili od projektu). Zkušenosti 

s programem KLASTRY v OPPP byly následně využity při tvorbě nové výzvy pro program 

SPOLUPRÁCE v OPPI pro programovací období 2007 - 2013. Změny se týkaly především 

specifikace způsobilých výdajů a většího důrazu na inovační potenciál a výzkumné 

a vývojové projekty. Fáze vyhledávání klastrů již v novém programu není podporována. 

Program SPOLUPRÁCE se nově zaměřuje i na podporu technologických platforem.  

PROJEKT REGISTR PORADCŮ 

Z důvodu obav o přímé návaznosti projektu "Projekt zkvalitňování sítě poradenských 

subjektů – REGISTR PORADCŮ" na předchozí program Phare 2003 a pro ne příliš 

dostatečné zajištění jeho udržitelnosti v dalším období, byl Projekt zkvalitňování sítě 

poradenských subjektů – REGISTR PORADCŮ vyjmut z realizace Operačního programu 

Průmysl a podnikání a financován pouze z finančních prostředků státního rozpočtu. 

PROJEKT ROZVOJE INFORMAČNÍCH A PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ OBCHOD  

V roce 2008 bylo v rámci OPPP opatření 1.4 podáno 11 Žádostí o schválení způsobilých 

výdajů v celkové hodnotě 18,8 mil. Kč. 

Předložené akce byly projednány v rámci III. Oponentního řízení na základě 

následujících písemných podkladů: 
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• Závěrečná zpráva zajišťující informovanost široké podnikatelské veřejnosti o konání, 

průběhu a přínosech prezentace pro firmy z ČR včetně doložení jejího zveřejnění na 

webu CzechTrade  

• Seznam kontaktů získaných v průběhu konání prezentace včetně doložení jejich 

zveřejnění na webu CzechTrade  

• Závěrečnou zprávu pro Řídící orgán, jejíž předkládání  oponentní komisi vyplývá 

z nutnosti zajištění transparentnosti a efektivnosti výdajů projektu. 
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4 PRIORITA 2 „ROZVOJ KONKURENCESHOPNOSTI 
PODNIKŮ“ 

44..11  NNAAPPLLŇŇOOVVÁÁNNÍÍ  CCÍÍLLŮŮ  PPRRIIOORRIITTYY  „„RROOZZVVOOJJ  
KKOONNKKUURREENNCCEESSCCHHOOPPNNOOSSTTII  PPOODDNNIIKKŮŮ““  

4.1.1 Stručný popis 

Cílem této priority byla přímá podpora malých a středních podniků v jejich cestě 

k rozvoji a konkurenceschopnosti na tuzemském i zahraničním trhu. Snahou byla pomoc 

podnikatelům ke snadnějšímu přístupu k investičnímu kapitálu nebo ke kapitálu pro začínající 

podnikatele. 

Finanční prostředky investované v rámci této priority podporovaly ekonomický růst 

malých a středních nebo začínajících podnikatelů. Podpora byla poskytována formou 

zvýhodněného úvěru nebo dotace. Podpora byla zaměřena na podniky, které byly schopny 

prokázat svou životaschopnost a udržitelnost, na podniky, které se podílejí na vývoji 

a uplatňování nových technologií a zvýšení jejich výkonnosti efektivním využíváním energie. 

K dosažení cíle této priority napomáhala opatření zaměřená na: 

 rozvoj malých a středních podniků, 

 podporu inovací, 

 snižování energetické náročnosti a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie. 

Opatření naplňující Prioritu 2 byla zaměřena na vznik většího počtu malých a středních 

podniků, stávajícím podnikům umožňovala uplatnit jejich přirozený vývojový potenciál, 

povzbuzovala investice do vnitropodnikového výzkumu a vývoje nových výrobků a procesů 

a napomáhala k výraznému snížení spotřeby energie. 

Investice v rámci této priority navazovaly na pomoc poskytovanou na zajištění 

podnikatelského prostředí v rámci Priority 1. 



   

   
66

4.1.2 Finanční tabulky čerpání 
Tabulka 16 - Alokace pro Prioritu 2 (v EUR) 

Vyčerpané a certifikované finanční prostředky PRIORITA Alokace na  
2004 – 2006 Celkem Státní rozpočet ERDF 

Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti 
podniků 172 989 314 153 607 731 38 401 942 115 205 789

Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj malých 
a středních podniků 89 122 685 85 204 419 21 301 112 63 903 307

2.1 Marketing 8 945 000 7 212 766 1 803 197 5 409 569
2.1 Rozvoj 38 777 685 36 594 812 9 148 705 27 446 107
2.1 Kredit 33 407 000 33 406 865 8 351 716 25 055 148
2.1 Start 7 993 000 7 989 977 1 997 494 5 992 482
Opatření 2.2 – Podpora inovací výrobků, 
technologií a služeb 53 115 342 44 750 438 11 187 610 33 562 827

Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti 
a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie 30 751 287 23 652 874 5 913 219 17 739 655

2.3 Obnovitelné zdroje energie 26 508 287 19 472 083 4 868 021 14 604 062
2.3 Úspory energie 4 243 000 4 180 791 1 045 198 3 135 593

 

Tabulka 17 - Alokace pro Prioritu 2 (v Kč) 

Vyčerpané a certifikované finanční prostředky**PRIORITA Alokace na  
2004 – 2006* Celkem Státní rozpočet ERDF 

Priorita 2 – Rozvoj konkurenceschopnosti 
podniků 4 355 870 927 4 267 109 718 1 066 777 678 3 200 332 040

Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj malých 
a středních podniků 2 244 109 208 2 453 660 880 613 415 417 1 840 245 463

2.1 Marketing 225 235 100 187 949 859 46 987 607 140 962 252
2.1 Rozvoj 976 422 108 1 035 579 766 258 894 992 776 684 774
2.1 Kredit 841 188 260 991 447 098 247 861 777 743 585 321
2.1 Start 201 263 740 238 684 157 59 671 041 179 013 116
Opatření 2.2 – Podpora inovací výrobků, 
technologií a služeb 1 337 444 312 1 192 217 328 298 054 361 894 162 967

Opatření 2.3 – Snižování energetické náročnosti 
a vyšší využití obnovitelných zdrojů energie 774 317 407 621 231 510 155 307 900 465 923 610

2.3 Obnovitelné zdroje energie 667 478 667 511 135 994 127 784 013 383 351 981
2.3 Úspory energie 106 838 740 110 095 516 27 523 887 82 571 629

* Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
** Pro certifikované prostředky byl použit kurz platný pro danou certifikaci. 
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4.1.3 Kvantifikace cílů priority 
 

Označení Název Druh Měřící jednotka 
Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová hodnota
(po skončení 
programu) 

Hodnota 
indikátoru 

z rozhodnutých 
projektů 

k 31. 12. 2008 

Hodnota 
indikátoru 

z realizovaných 
projektů 

k 31. 12. 2008 

Zdroj 

PU 06 Zvýšení čistého obratu 
u podporovaných firem Výsledek % 0 15 49,23 49,23 ISOP 

PU 07 Počet podpořených MSP Výstup počet 0 1 600 2 272 2 272 ISOP 

PU 08 Úspora energie Výsledek GJ/rok 0 120 000 160 446,32 160 446,32 ISOP 

PU 09 Energie vyrobená z obnovitelných 
a druhotných zdrojů energie Výsledek 

MW 
instalované/rok 

 
MWh vyrobené/rok

0 
15 

 
50 000 

45,64

176 798,27

45,64

176 798,27
ISOP 

PU 10 Podíl MSP na HDP 
(včetně Prahy) Dopad % 31,63 42,50 … - MPO/ČSÚ 

 

Nižší hodnoty oproti roku 2007 jsou způsobeny zejména ze dvou důvodů. Prvním je již výše zmíněná (viz. Kapitola 2.3.2) korekce výpočtu 

hodnoty indikátorů u žadatelů, kteří získali podporu ve více programech podpory OPPP a vykazovali ve zprávách stejné hodnoty u jednotlivých 

programů. Dalším faktorem je pak odstoupení některých žadatelů od realizace projektů v závěru roku 2008. 

Podrobnější popis je opět uveden u kapitol popisujících jednotlivé programy podpory.
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4.1.4 Sledování vývoje priority 

V roce 2008 již nebyly v dotačních programech podpory přijímány žádné projekty, ani 

nebylo vydáno žádné Rozhodnutí. 

Celkem bylo v rámci Priority 2 v roce 2008 ukončeno 401 projektů v objemu 1,45 mld. 

Kč. Nejvíce ukončených projektů bylo v opatření 2.1, konkrétně v programu MARKETING – 

278 v celkovém objemu více než 116 mil. Kč. 

Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008 Priorita 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

PRIORITA 2 – Rozvoj 
konkurenceschopnosti podniků 30 144 194 000 5 726 529 401 1 450 869 900 57 619 932

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
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44..22  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  22..11  ––  ZZÁÁKKLLÁÁDDÁÁNNÍÍ  AA  RROOZZVVOOJJ  MMAALLÝÝCCHH  AA  SSTTŘŘEEDDNNÍÍCCHH  
PPOODDNNIIKKŮŮ  

4.2.1 Kvantifikace cílů opatření 

Označení Název Druh Měřící 
jednotka

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota 

(po 
skončení 

programu)

Hodnota 
indikátoru 

z rozhodnutých 
projektů 

(schválených 
úvěrů) k 31. 12. 

2008 

Hodnota 
indikátoru 

z realizovanýc
h projektů 

k 31. 12. 2008 

Zdroj

PU 05 
SU 26 

Nárůst přidané 
hodnoty z výroby 
u podpořených 
podniků 

Dopad % 0 10 % 60,1 60,1 ISOP 

SU 02 

Počet podpořených 
začínajících 
podnikatelů nebo 
podnikatelů v poč. 
stádiu vývoje 

Výstup počet 0 1 400 1130 - ISOP 

SU 31 

Procento žen 
podpořených jako 
začínající 
podnikatelky (u s.r.o. 
se jedná o společnost, 
ve které má žena/y 
více než 50% podíl na 
základním jmění) 

Výstup % 0 min. 25 % 37,3 % - ISOP 

HP RP Počet nových MSP 
založených ženami Výstup počet 0 - 555 - ISOP 

HP IS 

Počet nových MSP 
rozvíjejících IT 
a podnikajících 
v oblasti  

Výsledek počet 0 - 19 - ISOP 

PU 04 Hrubý počet 
vytvořených prac. míst Výsledek počet 0 4 000 5 376,9 2460,9 ISOP 

 

Cílová hodnota indikátoru SU 02 byla na začátku programovacího období poněkud 

nadhodnocena, proto nedošlo k jejímu naplnění. 

Cílová hodnota indikátoru PU 04 byla naplněna, oproti roku 2007 se však o 200 snížila 

v důsledku finanční krize a odstoupení několika projektů. 

4.2.2 Popis stavu projektů v rámci opatření 
 

Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008 Opatření 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

2.1 Zakládání a rozvoj malých 
a středních podniků 21 9 837 000 390 667 306 227 693 246 9 042 623

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
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4.2.3  Program START 

Opatření 2.1 - Zakládání a rozvoj malých a středních podniků – program podpory 

START. Cílem programu bylo umožnit pomocí zvýhodněných úvěrů realizaci 

podnikatelských záměrů občanů vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým 

odstupem. 

Podpora byla poskytována ve formě bezúročných úvěrů na pořízení a rekonstrukci 

dlouhodobého hmotného majetku, resp. hmotného majetku a pozemků, na pořízení patentů, 

operativních nebo patentových licencí, na financování zásob a vybraných provozních nákladů. 

V roce 2008 nebyly uzavírány nové smlouvy a ke změnám v podmínkách dříve 

vyhlášeného programu nedošlo. 

POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ 

Realizace projektů byla ukončena do konce roku 2007. V roce 2008 nebyl v programu 

START vyčerpán žádný úvěr.  

Nejvíce projektů bylo celkově za celé programovací období podpořeno v regionu 

soudržnosti Moravskoslezsko, nejméně naopak v regionu soudržnosti Střední Čechy. 
 

Zamítnuté projekty 2008 Úvěr vyčerpán 2008   Opatření / Program podpory 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

2.1 Rozvoj konkurenceschopnosti 
podniků /START 0 0 0 0 0 0

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT 

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2008 nebyly v rámci programu START uzavřeny 

žádné nové úvěrové smlouvy, není možné nový nejvýznamnější projekt za rok 2008 

definovat. 

PROBLÉMOVÝ PROJEKT 

Průběh realizace programu i v roce 2008 potvrzoval předpoklad, že i po překonání 

úvodních obtíží s rozběhem projektů je pro kapitálově slabé a velmi málo zkušené 

podnikatele obtížné reagovat na změny tržní situace. 

Za rok 2008 bylo mezi rizikové případy u programu Start nově zařazeno 96 případů 

s pohledávkami  na jistinu úvěru po lhůtě splatnosti 16,9 mil. Kč. 
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Bylo provedeno 17 kontrol na objem kontrolovaných prostředků ve výši 7,7 mil. Kč. 

V jednom  případu programu Start  byly zjištěny drobné nedostatky s možností odstranění. 

VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ 

U úvěrových programů jsou sledovány požadované horizontálních priority Společenství. 

Soulad s horizontálními prioritami je v implementačním procesu zakotven při přijímání 

žádostí o úvěr. V roce 2008 nebyly přijímány nové žádosti, stav zůstává oproti roku 2007 

nezměněn.  

Do hodnotícího procesu byly přijímány pouze projekty, které jsou zaměřeny buď přímo 

na podporu jedné z priorit, nebo mají pozitivní či neutrální dopad. Do hodnotícího procesu 

nebyly přijímány projekty s negativním dopadem. 
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VĚCNÉ INDIKÁTORY  

Označení Název Druh Měřící 
jednotka

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota 

(po skončení 
programu) 

Hodnota 
indikátoru 

z rozhodnutých 
projektů 

(schválených 
úvěrů) k 31. 12. 

2008 

Zdroj

SU 02 

Počet podpořených 
začínajících 
podnikatelů nebo 
podnikatelů 
v počátečním stádiu 
vývoje 

Výstup počet 0 
1 400 

(celkem za 
opatření) 

833* ISOP

SU 31 

Počet žen 
podpořených jako 
začínající 
podnikatelky (pozn. 
u s.r.o. se jedná 
o spol., ve které má 
žena/y více než 50% 
podíl na základním 
jmění) 

Výstup počet 0 min. 25 % 330 ISOP

SU 52 

Nárůst přidané 
hodnoty 
u podnikatelských 
subjektů 
v počátečním stádiu 
vývoje po 1, 2 a 3 
letech od zahájení 
projektu 

Dopad % 0 
1. rok (5 %) 

2. rok (10 %)
3. rok (15 %)

** ISOP

HP RP Počet nových MSP 
založených ženami Výstup počet 0 - 366 ISOP

HP IS 

Počet nových MSP 
rozvíjejících IT 
a podnikajících 
v oblasti IT 

Výsledek počet 0 - 14 ISOP

PU 04 
Hrubý počet 
vytvořených 
pracovních míst 

Výsledek počet 0 
4 000 

(celkem za 
opatření) 

782 ISOP

* Tato hodnota se vztahuje pouze k programu START, hodnota indikátoru za celé 

opatření je 1 130. 

** Vyčíslování hodnoty indikátoru SU 52 se ukázalo jako neúčelné. Výchozí základna je 

obvykle rovna nule, proto vyčíslení daného indikátoru nedává reálný ekonomický obraz, 

navíc u podstatné části příjemců podpory není tento ukazatel k dispozici, protože vedou pouze 

daňovou evidenci. 

Pozn.: u úvěrových programů se hodnoty indikátorů sledují pouze ze schválených úvěrů. 

Sledování hodnot ukazatelů zrealizovaných úvěrů nejsou pro tento program relevantní, neboť 
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ke zrealizování projektu (resp. zaplacení úvěru) dojde ve většině případů až po skončení 

tohoto programovacího období. 

ZÁVĚR 
Realizace programu START ukázala, že tento program v rámci Opatření 2.1 byl nastaven 

správně z hlediska zájmu podnikatelů. Současně se však v praxi potvrdilo, že velmi úzké 

vymezení kategorie „začínající podnikatel” a tomu přizpůsobený výběr projektů se projevují 

vyšší četností projektů, které mají obtíže se splácením úvěrů a s dodržováním dalších 

podmínek smluv o úvěru. 

4.2.4 Program KREDIT 

Opatření 2.1 – Zakládání a rozvoj malých a středních podniků – program podpory 

KREDIT. Cílem programu bylo umožnit pomocí zvýhodněných investičně zaměřených úvěrů 

realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých podniků s kratší historií, pro které 

bylo bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená 

možnost poskytnout zajištění úvěru. Podpora byla poskytována formou dlouhodobých 

majetkově nezajištěných úvěrů s nižšími než tržními úrokovými sazbami určených především 

na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

V r. 2008 nebyly uzavírány nové smlouvy a ke změnám v podmínkách dříve vyhlášeného 

programu nedošlo. 

POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ 
V r. 2008 bylo v programu KREDIT vyčerpáno 8 úvěrů v celkové výši téměř 39,8 mil. 

Kč. 

Zamítnuté projekty 2008 Úvěr vyčerpán 2008   Opatření / Program podpory 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

2.1 Rozvoj konkurenceschopnosti 
podniků /KREDIT 0 0 0 8 39 750 795 1 578 665

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

 REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU 

Nejvíce úvěrů bylo vyčerpáno v regionu soudržnosti Jihozápad, konkrétně v Plzeňském 

kraji. Jednalo se o 3 úvěry o objemu téměř 26 mil. Kč. 
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Úvěr vyčerpán 2008 
Opatření / Program 

podpory 
Region NUTS II. a III. (dle 
místa realizace projektu) Počet 

projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 

Střední Čechy 0 0 0 
Středočeský kraj 0 0 0 
Jihozápad 3 25 979 755 1 031 762 
Jihočeský kraj 0 0 0 
Plzeňský kraj 3 25 979 755 1 031 762 
Severozápad 0 0 0 
Karlovarský kraj 0 0 0 
Ústecký kraj 0 0 0 
Severovýchod 2 4 799 929 190 625 
Liberecký kraj 0 0 0 
Královéhradecký kraj 1 3 300 000 131 056 
Pardubický kraj 1 1 499 929 59 568 
Jihovýchod 1 6 000 000 238 284 
Kraj Vysočina 0 0 0 
Jihomoravský kraj 1 6 000 000 238 284 
Střední Morava 1 500 000 19 857 
Olomoucký kraj 0 0 0 
Zlínský kraj 1 500 000 19 857 
Moravskoslezsko 1 2 471 111 98 138 
Moravskoslezský kraj 1 2 471 111 98 138 

2.1 Rozvoj 
konkurenceschopnosti 

podniků / KREDIT 

Celkem 8 39 750 795 1 578 665 
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR  

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT  

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2008 nebyly v rámci programu KREDIT uzavřeny 

žádné nové úvěrové smlouvy, není možné nový nejvýznamnější projekt za rok 2008 

definovat. 

PROBLÉMOVÝ PROJEKT 

Za rok 2008 bylo mezi rizikové případy u programu KREDIT nově zařazeno 66 případů 

s pohledávkami  na jistinu úvěru po lhůtě splatnosti 46,5 mil. Kč. 

Bylo provedeno 54 kontrol na objem kontrolovaných prostředků ve výši 159 mil. Kč. 

V jednom případu programu KREDIT  byly zjištěny drobné nedostatky s možností 

odstranění. V jednom případě v programu KREDIT, podřízený úvěr, došlo k závažnému 

nedostatku: klient neuhradil žádnou splátku úvěru, nezasílá informace o realizaci projektu, 

úvěr ve výši    2 mil. Kč byl zesplatněn. ČMZRB, nebyla umožněna kontrola realizace 

projektu na místě. 
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VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ 

U úvěrových programů jsou sledovány požadované horizontálních priority Společenství. 

Soulad s horizontálními prioritami je v implementačním procesu zakotven při přijímání 

žádostí o úvěr.  

V roce 2008 nebyly přijímány nové žádosti, stav zůstává oproti roku 2007 nezměněn.  

Do hodnotícího procesu byly přijímány pouze projekty, které jsou zaměřeny buď přímo 

na podporu jedné z priorit, nebo mají pozitivní či neutrální dopad. Do hodnotícího procesu 

nebyly přijímány projekty s negativním dopadem. 
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VĚCNÉ INDIKÁTORY 

Označení Název Druh Měřící 
jednotka

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota 

(po 
skočení 

programu)

Hodnota 
indikátoru 

z rozhodnutých 
projektů 

(schválených 
úvěrů) k 31. 12. 

2008 

Hodnota 
indikátoru 

z realizovaných 
projektů k 31. 

12. 2008 

Zdroj

SU 02 

Počet 
podpořených 
začínajících 
podnikatelů nebo 
podnikatelů 
v počátečním 
stádiu vývoje 

Výstup počet 0 
1 400 

(celkem za 
opatření) 

297*  ISOP

SU 31 

Počet žen 
podpořených jako 
začínající 
podnikatelky 
(pozn. u s.r.o. se 
jedná 
o společnost, ve 
které má žena/y 
více než 50% 
podíl na 
základním jmění) 

Výstup počet 0  91  ISOP

SU 52 

Nárůst přidané 
hodnoty 
u podnikatelských 
subjektů 
v počátečním 
stádiu vývoje po 
1, 2 a 3 letech od 
zahájení programu 

Dopad % 0 

1. rok 5 % 
 
2. rok 10 %
 
3. rok 15 %

32 %  ISOP

HP RP 
Počet nových 
MSP založených 
ženami 

Výstup počet 0 - 189  ISOP

HP IS 

Počet nových 
MSP rozvíjejících 
IT a podnikajících 
v oblasti 
informačních 
technologií 

Výsledek počet 0 - 5  ISOP

PU 04 
Hrubý počet 
vytvořených 
pracovních míst 

Výsledek počet 0 
4 000 

(celkem za 
opatření) 

2 134 - ISOP

* Tato hodnota se vztahuje pouze k programu KREDIT, hodnota indikátoru za celé 

opatření je 1 130. 

Pozn.: u úvěrových programů se hodnoty indikátorů sledují pouze ze schválených úvěrů. 

Sledování hodnot ukazatelů zrealizovaných úvěrů nejsou pro tento program relevantní, neboť 
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ke zrealizování projektu (resp. zaplacení úvěru) dojde ve většině případů až po skončení 

tohoto programovacího období. 

ZÁVĚR 

Realizace programu KREDIT nasvědčuje tomu, že tento program v rámci Opatření 2.1 

byl nastaven správně, drobné změny v textu programu přispěly k jeho větší úspěšnosti. 

4.2.5 Program Rozvoj 

Program podpory ROZVOJ byl realizován v rámci Opatření 2.1. Program byl zaměřen na 

zvýšení konkurenceschopnosti a technologického rozvoje malých a středních podniků. 

POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ 

Projekty předložené v rámci programů ROZVOJ I a ROZVOJ II OPPP v roce 2008 byly 

úspěšně ukončeny a podány žádosti o platbu.  

U projektů již ukončených a předaných k monitorování se u části negativně projevil vliv 

finanční krize, který je možno označit za jednu z příčin nedosažení cílových hodnot ukazatelů 

uváděných v projektech. To vedlo k podávání většího množství žádostí o změnu podmínek. 

Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008   Opatření / Program podpory 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

2.1 Zakládání a rozvoj malých 
a středních podniků / ROZVOJ 2 3 472 000 137 887 20 71 780 919 2 850 712

Pozn.: Data uvedena za program Rozvoj + Rozvoj II 
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU 

Nejvíce projektů bylo ukončeno v regionu soudržnosti Střední Čechy v celkové výši      

více než 29 mil. Kč, což je více než 40 % z celkového finančního objemu ukončených 

projektů v roce 2008. 
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Ukončeno 
Opatření / Program 

podpory 
Region NUTS II. a III. (dle 
místa realizace projektu) Počet 

projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 

Střední Čechy 9 29 240 114 1 161 244 
Středočeský kraj 9 29 240 114 1 161 244 
Jihozápad 1 2 274 734 90 339 
Jihočeský kraj 1 2 274 734 90 339 
Plzeňský kraj 0 0 0 
Severozápad 1 3 881 452 154 148 
Karlovarský kraj 0 0 0 
Ústecký kraj 1 3 881 452 154 148 
Severovýchod 2 8 216 968 326 329 
Liberecký kraj 0 0 0 
Královéhradecký kraj 0 0 0 
Pardubický kraj 2 8 216 968 326 329 
Jihovýchod 1 1 791 502 71 148 
Kraj Vysočina 0 0 0 
Jihomoravský kraj 1 1 791 502 71 148 
Střední Morava 4 18 911 141 751 038 
Olomoucký kraj 1 6 922 194 274 908 
Zlínský kraj 3 11 988 947 476 130 
Moravskoslezsko 2 7 465 008 296 466 
Moravskoslezský kraj 2 7 465 008 296 466 

2.1 Zakládání 
a rozvoj malých 

a středních podniků / 
ROZVOJ I+II 

Celkem 20 71 780 919 2 850 712 
  Pozn. Data uvedena za program ROZVOJ + ROZVOJ II 

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT 

Crocodille ČR spol. s r. o.  

Projekt byl řešen ve dvou etapách. Projekt zahrnoval výstavbu kompletační haly a nákup 

technologie. Pořizovaná technologie (strojní vybavení) představovala 2 plně vybavené 

výrobní linky (pásové dopravníky, krájecí a dávkovací zařízení, zařízení pro přípravu surovin, 

balící a etiketovací zařízení, chladící a klimatizační jednotka a vestavěný čistící systém pro 

dosažení hygienických standardů). Stavební práce zahrnovaly základy a spodní stavbu, 

montáž ocelové konstrukce a opláštění, dodávku a montáž medií nezbytných pro hygienický 

a technologický standard výroby. 

KOV Velim s. r. o.  

Předmětem projektu bylo pořízení hydraulického ohraňovacího lisu a zařízení lakovny. 

Společnost se zabývá širokým spektrem činností od výroby nástaveb na užitková vozidla 

všech kategorií a značek po výrobu odlitků z barevných kovů odlévaných do pískových 

forem. Dlouholeté zkušenosti v oboru a nejmodernější technologické zázemí dovolují 

společnosti vyrábět produkty té nejvyšší kvality. 
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BRALEP s.r.o.  

Předmětem projektu bylo pořízení nové výrobní linky na výrobu suchých stavebních 

směsí včetně pořízení regálových systémů a vysokozdvižného vozíku (regálové systémy 

a vysokozdvižný vozík  - dodávky do 500 000 Kč), které byly umístěny v novém objektu 

společnosti v Ledčicích. Realizace projektu umožnila společnosti navýšit výrobní kapacity. 

PROBLÉMOVÝ PROJEKT 

CZ TECH Čelákovice, a.s.  

Při hodnocení byl projekt velmi dobře hodnocen. Projekt byl navržen jako dvouetapový. 

První etapa obsahovala pořízení technologie úzce navázané na stavbu, která nebyla 

předmětem dotace, jako jsou například mostové jeřáby včetně jeřábových drah a filtrace 

a ventilace. Druhá etapa představovala pořízení vybavení měrového střediska. Problémy 

nastaly v okamžiku, kdy se vysoutěžený dodavatel stavby dostal do problémů a plynulý 

proces se rozmělnil do jednotlivých dílčích etap a tak se termín dokončení nové výrobní haly 

dostal do časového skluzu. Na tuto nepředpokládanou situaci reagoval žadatel 

postupným podáním dvou žádostí o Změnu podmínek. Nakonec se podařilo projekt úspěšně 

dokončit. V průběhu realizace žadatel intenzivně komunikoval se zástupci implementační 

struktury CzechInvest. Kromě kontrol v souvislosti s podáním žádostí o platbu byla 

zrealizována kontrola i v mezidobí, která měla prověřit míru rizika nedokončení projektu do 

konečného termínu dle platné výzvy. 

VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ 
 

Stav = ukončený projekt Zaměřené na 
podporu 

Pozitivní 
vliv Neutrální vliv 

Vliv na rovné příležitosti 0 9 11 
Vliv na životní prostředí 1 16 3 
Informační společnost 1 11 8 
Vyvážený rozvoj regionů 5 13 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

   
80

VĚCNÉ INDIKÁTORY 

Označení Název Druh Měřící 
jednotka

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota 

(po skončení 
programu) 

Hodnota indikátoru 
ze všech projektů 

k 31. 12. 2008 
Zdroj

PU 05 

SU 26 

Procentní nárůst přidané 
hodnoty z výroby 
u podpořených podniků 

Dopad % 0 10 81,17 ISOP

  
Absolutní nárůst přidané 
hodnoty z výroby 
u podpořených podniků 

Dopad tis. Kč 0 - 4 426 182 ISOP

Pro indikátor PU05/SU26 byl původně stanoven desetiprocentní růst jako postačující pro 

naplnění cílů programu ROZVOJ. Několikanásobné překročení této hodnoty je způsobeno 

velkým zájmem žadatelů o tento program a kvalitou realizovaných projektů. 

Nárůst přidané hodnoty z výroby u podpořených podniků byl za dobu realizace programu 

81 %. Přidaná hodnota se u podpořených podniků tedy za dobu realizace téměř zdvojnásobila. 

ZÁVĚR 

Koncem roku 2008 byla podána žádost o prodloužení možnosti čerpání z OPPP pro 

program ROZVOJ II.  

Rozhodnutím Evropské komise (ES) č. 1110 z 18.2.2009, kterým se přijímají opatření ke 

zmírnění dopadů finanční krize, bude projektům, které byly zamítnuty z důvodu vyčerpání 

alokace na program, umožněno čerpat do 30.6.2009 prostředky, které zbyly po proplacení 

žádostí o platbu podpořených žadatelů. V reakci na prodloužení konečného data uznatelnosti 

výdajů programovacího období 2004 – 2006 ze strany Evropské komise připravil Řídící orgán 

podmínky pro dodatečnou podporu úspěšných projektů z programu ROZVOJ II, které nebyly 

podpořeny v roce 2005 jen z důvodu tehdejšího nedostatku finančních zdrojů a nyní by již 

realizované investice do technologického vybavení malých a středních podniků mohly být 

dodatečně podpořeny z dosažených úspor; přitom se jedná o projekty realizované v regionech 

se soustředěnou podporou státu (ve smyslu usnesení vlády č. 560/2006), tedy v regionech, kde 

lze vzhledem k zvýšené míře nezaměstnanosti očekávat mnohem hlubší dopad krize než na 

jiném území státu. 

Částka 95 236 000 Kč z Priority 2 bude využita ve prospěch podnikatelů, konkrétně bude 

v programu ROZVOJ II podpořeno 28 projektů. Pro podnikatele je toto opatření velmi 

vítaným krokem ze strany Evropské komise a Řídícího orgánu právě v  období ekonomické 

krize. 
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4.2.6 Program Marketing 

Program podpory MARKETING byl realizován v rámci Opatření 2.1 Zakládání a rozvoj 

malých a středních podniků. 

POPIS STAVU PROJEKTŮ V RÁMCI OPATŘENÍ 

Cílem programu byla podpora konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů 

z České republiky. Program přispěl k rozvoji aktivit malých a středních podnikatelů po vstupu 

České republiky do Evropské unie na zahraničních trzích. Program měl za cíl zvýšit možnosti 

českých podniků využít obchodních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci 

tohoto programu bylo možné podpořit např. získávání marketingových informací v souvislosti 

se vstupem na zahraniční trhy, tvorbu studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na 

veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů. Projekt 

nemohl být členěn do etap. 

V roce 2008 již nebyly přijímány žádosti o dotaci pro programovací období 2004-2006. 

V rámci pravidla n+2 bylo možné realizovat schválené projekty až do roku 2008. Průměrná 

doba realizace projektů činila 10 měsíců. 

Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008   Opatření / Program podpory 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

2.1 Zakládání a rozvoj malých 
a středních podniků / 

MARKETING 
19 6 365 000 252 780 278 116 161 327 4 613 238

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 



   

   
82

REGIONÁLNÍ ZAMĚŘENÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PROGRAMU 

Nejvíce projektů bylo v roce 2008 ukončeno v regionu soudržnosti Jihovýchod, a to 

konkrétně v Jihomoravském kraji. Jednalo se o 55 projektů v celkové hodnotě více než 23 

mil. Kč. 

Ukončeno 
Opatření / Program 

podpory 
Region NUTS II. a III. (dle 
místa realizace projektu) Počet 

projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 

Střední Čechy 27 10 006 589 397 402 
Středočeský kraj 27 10 006 589 397 402 
Jihozápad 19 7 740 915 307 423 
Jihočeský kraj 9 2 771 469 110 066 
Plzeňský kraj 10 4 969 446 197 357 
Severozápad 11 5 149 825 204 520 
Karlovarský kraj 0 0 0 
Ústecký kraj 11 5 149 825 204 520 
Severovýchod 68 30 107 223 1 195 680 
Liberecký kraj 10 5 917 382 235 003 
Královéhradecký kraj 22 9 570 260 380 074 
Pardubický kraj 36 14 619 581 580 603 
Jihovýchod 74 31 541 425 1 252 638 
Kraj Vysočina 19 8 469 944 336 376 
Jihomoravský kraj 55 23 071 481 916 262 
Střední Morava 51 19 286 094 765 929 
Olomoucký kraj 21 7 843 539 311 499 
Zlínský kraj 30 11 442 555 454 430 
Moravskoslezsko 28 12 329 256 489 645 
Moravskoslezský kraj 28 12 329 256 489 645 

2.1 Zakládání 
a rozvoj malých 

a středních podniků / 
MARKETING 

Celkem 278 116 161 327 4 613 238 
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR  

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PROJEKT 

Mezi nevýznamnější projekty realizované v roce 2008 je možné zařadit například 

projekty společností CÍGLER SOFTWARE a.s, Zenit. spol. s r.o. a TESCAN, s.r.o.  

Cígler software a.s 

Hlavní činnost společnosti je tvorba ekonomických informačních systémů a souvisejících 

produktů. Cílem projektu byla podpora exportu softwaru na slovenský trh prostřednictvím 

komplexní strategie vstupu na vybraný trh zahrnující marketingovou studii, tvorbu 

propagačních materiálů a nové webové stránky, odborný seminář a billboardovou inzerci. 

Dotace požadovaná v rámci projektu byla 1 mil. Kč a byla vyplacena v požadované výši. 
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Zenit. spol. s r.o. 

Hlavní činnost společnosti je výroba a distribuce bytové chemie pro domácí 

i průmyslovou sféru. Společnost se v rámci svého projektu zaměřila na udržení a rozšíření 

svého exportu do Bulharska, a to prostřednictvím nových katalogových listů, letáků, plakátů 

a pomocných prodejních materiálů. Dotace požadovaná v rámci projektu byla 0,5 mil. Kč 

a byla vyplacena v požadované výši. 

TESCAN, s.r.o. 

Hlavní činnost společnosti je výroba a distribuce elektronových rastrovacích mikroskopů 

a příslušenství. Cílem projektu bylo zvýšení informovanosti odborné veřejnosti o společnosti 

a tím zvýšit poptávku a zajistit odbyt mikroskopů na nových trzích. Cíle projektu byly 

realizovány zejména prostřednictvím inzertní kampaně v prestižních odborných časopisech 

a vytvořením projektového katalogu. Součástí realizace projektu byla i účast na 

mezinárodním veletrhu SEMICOUN Europe v Mnichově. Dotace požadovaná v rámci 

projektu byla 0,97 mil. Kč a byla vyplacena v požadované výši. 

PROBLÉMOVÝ PROJEKT 

Za problémový projekt lze považovat projekt společnosti TES s.r.o. Požadovaná dotace 

byla 469 040 Kč. Kvůli nedoloženým aktivitám společnosti, na které byla žádána dotace, 

a vlivem neodborně zpracovaných marketingových studií, kdy se nejednalo o průzkum 

uplatnění výrobků společnosti na zahraničních trzích byla dotace krácena. Vyplacená dotace 

dosáhla 67 500 Kč, tedy pouhých 14,4 % dotace požadované. 

VLIV OPATŘENÍ NA HORIZONTÁLNÍ POLITIKY SPOLEČENSTVÍ 

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2008 již nebyly přijímány žádosti o dotaci pro 

programovací období 2004-2006, nebyla vydávána žádná další Rozhodnutí. 
 
 

Stav = ukončený projekt Zaměřené na 
podporu Pozitivní vliv Neutrální vliv 

Vliv na rovné příležitosti 7 99 172 
Vliv na životní prostředí 14 79 185 
Informační společnost 25 112 141 
Vyvážený rozvoj regionů 13 167 98 
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VĚCNÉ INDIKÁTORY 

Označení Název Druh Měřící 
jednotka

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota 

(po skončení 
programu) 

Hodnota indikátoru 
ze všech projektů 

k 31. 12. 2008 
Zdroj

PU 05 

SU 26 

Procentní nárůst přidané 
hodnoty z výroby 
u podpořených podniků 

Dopad % 0 10 49,45 ISOP

  
Absolutní nárůst přidané 
hodnoty z výroby 
u podpořených podniků 

Dopad tis. Kč 0 - 5 333 469,65 ISOP

Hodnota indikátorů PU05/SU26 byla z počátku podhodnocena. Původně bylo stanoveno 

10 % jako postačující pro naplnění cílů uvedených indikátorů programu MARKETING 

(stejně jako u programu ROZVOJ). Oproti roku 2007 (48,37 %) došlo v roce 2008 k dalšímu 

mírnému nárůstu hodnoty indikátoru. Téměř pětinásobné překročení stanovené hodnoty je 

ovlivněno zejména velkým zájmem žadatelů o program MARKETING.  

ZÁVĚR 

Závěrem lze říci, že program MARKETING byl v rámci OPPP velmi využíván (zejména 

vzhledem k velkému zájmu žadatelů, resp. počtu předložených projektů). V rámci tohoto 

programu byl i v roce 2008 úspěšně podporován vstup MSP na zahraniční trhy a zvyšování 

konkurenceschopnosti těchto podniků. Realizace projektů již byla v roce 2008 ukončena. 

Poslední žádosti o platbu v rámci programu MARKETING byly na agenturu CzechInvest 

příjemci podávány do konce měsíce září roku 2008.  

Výsledky realizace programu MARKETING budou nadále monitorovány.  

Zkušenosti z programu MARKETING v programovacím období 2004 - 2006 byly 

zohledněny při vyhlášení prvního kola výzvy programu MARKETING v rámci 

programovacího období 2007-2013.  
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44..33  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  22..22  ––  PPOODDPPOORRAA  IINNOOVVAACCÍÍ  VVÝÝRROOBBKKŮŮ,,  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIÍÍ  
AA  SSLLUUŽŽEEBB  

Opatření 2.2 na podporu inovací výrobků, technologií a služeb bylo realizováno v rámci 

programu INOVACE, který formou dotací podporoval inovační aktivitu českých podniků. 

4.3.1 Popis stavu projektů v rámci opatření 

V roce 2008 nebyla v programu INOVACE vyhlášena žádná výzva pro předkládání 

projektů.  

V průběhu tohoto roku byly průběžně ukončovány projekty schválené v předchozích 

letech v programu INOVACE I a II. Po ukončení projektu odevzdávají příjemci dotace žádost 

o platbu na agenturu CzechInvest. V roce 2008 bylo přijato 35 žádostí o platbu týkajících se 

úspěšných projektů INOVACE I a II. Během roku bylo proplaceno 48 žádostí o platbu na 

účty žadatelů, což představuje částku zhruba 412 mil. Kč. Celkem bylo v roce 2008 ukončeno 

47 projektů z programu INOVACE I a II v celkové výši dotace více než 692 mil. Kč.  

V roce 2008 skončila realizace programu INOVACE z Operačního programu Průmysl 

a podnikání. Tento rok byl posledním termínem pro vyplacení podpory na projekty 

z programu INOVACE I a II. V následujících letech bude tento program realizován v rámci 

Operačního programu Podnikání a inovace, který je nastaven pro období 2007 – 2013. 

Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008   Opatření / Program podpory 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

2.2 Zakládání a rozvoj malých 
a středních podniků / INOVACE  3 49 937 000 1 983 201 47 692 482 652 27 501 297

Pozn. Data uvedena za program Inovace – dotace + Inovace – kombinovaná 
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
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4.3.2 Regionální hledisko projektů v rámci opatření 

Nejvíce projektů bylo v roce 2008 ukončeno ve Středočeském kraji, jednalo se o 9 

projektů o objemu přes 127 mil. Kč. 

Ukončeno 
Opatření / Program 

podpory 
Region NUTS II. a III. (dle 
místa realizace projektu) Počet 

projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 

Střední Čechy 9 127 133 082 5 048 971 
Středočeský kraj 9 127 133 082 5 048 971 
Jihozápad 5 46 582 725 1 849 989 
Jihočeský kraj 3 17 357 553 689 339 
Plzeňský kraj 2 29 225 172 1 160 650 
Severozápad 4 77 964 854 3 096 301 
Karlovarský kraj 0 0 0 
Ústecký kraj 4 77 964 854 3 096 301 
Severovýchod 8 164 248 102 6 522 959 
Liberecký kraj 1 7 158 000 284 273 
Královéhradecký kraj 2 54 299 207 2 156 442 
Pardubický kraj 5 102 790 895 4 082 244 
Jihovýchod 7 107 453 865 4 267 429 
Kraj Vysočina 1 16 146 000 641 223 
Jihomoravský kraj 6 91 307 865 3 626 206 
Střední Morava 10 125 830 693 4 997 248 
Olomoucký kraj 5 62 804 811 2 494 234 
Zlínský kraj 5 63 025 882 2 503 014 
Moravskoslezsko 4 43 269 331 1 718 401 
Moravskoslezský kraj 4 43 269 331 1 718 401 

2.2 Zakládání 
a rozvoj malých 

a středních podniků / 
INOVACE 

Celkem 47 692 482 652 27 501 297 
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

4.3.3 Nejvýznamnější projekt 

Cílem programu bylo prostřednictvím dotací stimulovat inovační aktivitu podniků, 

zejména MSP, a tím posílit jejich dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelný růst. 

Program Inovace podporoval realizaci projektů zaměřených na zvýšení technických 

a užitných hodnot výrobků a služeb, či zvyšujících efektivnost procesů výroby a poskytování 

služeb. U inovačních projektů byla hodnocena zejména návaznost na ukončenou fázi 

výzkumu a vývoje a jeho využití v podobě prototypu, vzorku výrobku či odzkoušeného 

procesu. Dále bylo hodnoceno prokázání mezery na trhu u daného produktu nebo služby, 

technická realizovatelnost projektu a jeho ekonomická efektivnost.  

Projekty realizované v programu INOVACE měly dobrou inovační úroveň včetně jejich 

celkové užitné hodnoty. Mezi schválenými projekty je možné vyzdvihnout například projekty 

těchto společností:  
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OPTAGLIO S.R.O. 

Projekt, který zaváděl do výroby inovovanou demetalizační technologii pro výrobu 

moderních ochranných prvků. Společnost OPTAGLIO s.r.o. je firmou specializující se na 

vývoj a výrobu špičkových bezpečnostních optických prvků na bázi reliéfních difrakčních 

struktur, lisovaných hologramů a jiných litografických elementů. Tyto prvky jsou v současné 

době využívány k ochraně důležitých cenin, dokumentů (bankovky, víza, pasy, ID, kolky aj.), 

k ochraně státních zájmů (např. výběr spotřební daně, boj proti nelegálnímu obchodu aj.) a k 

ochraně produktů renomovaných firem (výrobci HW, SW, apod.). 

Předkládaný projekt představuje zavedení technické procesní a výrobkové inovace, kdy 

ve výsledku bylo prostřednictvím zakoupené nové moderní technologie – demetalizační linky 

s příslušenstvím (technická procesní inovace) zahájena výroba kvalitativně nového sortimentu 

společnosti OPTAGLIO s.r.o. – holografické ochranné prvky s demetalizací (technická 

výrobková inovace). Cílem tohoto projektu bylo postavit linku pro demetalizaci, na které by 

se zvýšila produktivita a kvalita demetalizace tj. přesnost soutisku s holografickým motivem, 

rozlišení demetalizace a čistota obrazců. 

Realizace projektu představovala strategický krok společnosti OPTAGLIO s.r.o. směrem 

k moderním trendům v oboru a ke zvýšení konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku, 

neboť v současné době neexistuje ekvivalentní český výrobce a veškeré srovnatelné produkty 

jsou do České republiky importovány. Projekt byl k životnímu prostředí neutrální a měl 

pozitivní vliv na rozvoj principů rovných příležitostí. Celková výše dotace byla téměř 4,9 mil. 

Kč. 

CRYTUR, SPOL. S R.O. 

Společnost Crytur, spol. s r.o. realizovala projekt, jehož cílem bylo zavedení nové 

technologie výroby monokrystalů pro použití v hi-tech aplikacích pro výkonné lasery a pro 

zobrazovací systémy jako X-ray kamery, tomografie (PET) a elektronová mikroskopie. Starší 

technologie pěstování monokrystalů byla založena na redukčních podmínkách (pěstování 

v atmosféře vodíku v molybdenových kelímcích s odporovým topením). Nová technologie 

používá oxidační podmínky (pěstování v dusíko-kyslíkové atmosféře v iridiových kelímcích 

s indukčním ohřevem). Zásadní rozdíl spočívá ve vlivu atmosféry na oxidační stav dopantu 

monokrystalu.  

Další technologickou změnou spojenou s projektem byla nová technologie opracování. 

Firma Crytur je schopná vyrobit velmi přesné výrobky, které výrazně předstihují konkurenci 
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v mikroskopickém rozlišení. Výroba těchto výrobků je do značné míry založena na ruční 

práci, ale společnost již výrazně pokročila ve vývoji technologie a její možnosti převodu na 

řízené NC stroje.  

Během projektu byly do sériové výroby zavedeny nejméně čtyři materiály pěstované 

oxidační technologií. Nové materiály umožňují výrobu nejméně deseti nových finálních 

produktů, například laserových tyčí, kompozitních laserů nebo multipixelového detektoru 

PET. Celková výše dotace na realizaci projektu byla 7 158 000 Kč. 

4.3.4 Problémový projekt 

V tomto období se nevyskytl žádný problémový projekt. Postupem času se úroveň 

předkládaných projektů v oblasti inovačního řešení spíše zvyšovala. 

4.3.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství 
 

Stav = ukončený projekt Zaměřené na 
podporu 

Pozitivní 
vliv Neutrální vliv 

Vliv na rovné příležitosti 1 15 31 
Vliv na životní prostředí 10 22 15 
Informační společnost 2 20 25 
Vyvážený rozvoj regionů 3 30 14 

4.3.6 Věcné indikátory  

Označení Název Druh Měřící 
jednotka

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota (po 

skončení 
programu) 

Hodnota indikátoru 
ze všech projektů 

k 31.12.2008 
Zdroj

SU 25 
Počet nových nebo 
inovovaných technologií, 
výrobků a služeb 

Dopad počet 0 100 512 ISOP

SU 07 
Počet společných projektů 
výzkumných institucí 
a podporovaných firem 

Výsledek počet 0 20 86 ISOP

Žadatelé projevili v období 2004 – 2006 o program INOVACE velký zájem. V roce 2008 

byla dokončována realizace schválených projektů v předchozích letech. Každý podpořený 

projekt měl nastaven minimálně jeden závazný ukazatel, který musel být naplněn. Např. 

v rámci projektu společnosti CRYTUR 2.2 D/147 se začalo vyrábět deset druhů inovovaných 

výrobků a  zavedly se do provozu dvě inovované technologie. 

4.3.7 Závěr 

Rokem 2008 byla ukončena realizace projektů schválených v rámci programu INOVACE 

z Operačního programu Průmysl a podnikání. Podpořené projekty byly schváleny ve dvou 
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výzvách v letech 2004 – 2006. Posledním termínem pro vyplacení podpory na projekty 

z programu INOVACE I a II byl konec roku 2008. Žadatelé předložili na agenturu 

CzechInvest žádosti o platbu k projektům, následně proběhly kontroly na místě a projekty 

byly proplaceny a přešly do stavu monitoringu, kde se sleduje vývoj hodnot monitorovacích 

ukazatelů.  

Pro nové programovací období 2007 – 2013 program INOVACE prodělal řadu dílčích 

i významnějších změn vycházejících ze získaných poznatků a zkušeností z předešlého období. 

Zásadní změnou v rámci programu INOVACE je jeho rozdělení na dvě části, kdy jedna část 

je zaměřena na podporu inovačních projektů a druhá část podporuje ochranu práv 

průmyslového vlastnictví. Výzvy obou částí programu jsou vyhlašovány samostatně a mají 

nastavena svoje vlastní kritéria a podmínky.  

Závěrem lze konstatovat, že program INOVACE v rámci Operačního programu Průmysl 

a podnikání úspěšně podporoval zavádění inovací do výroby a následně na trh a tím 

významně přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků. 
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44..44  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  22..33  ––  SSNNIIŽŽOOVVÁÁNNÍÍ  EENNEERRGGEETTIICCKKÉÉ  NNÁÁRROOČČNNOOSSTTII  
AA  VVYYŠŠŠŠÍÍ  VVYYUUŽŽIITTÍÍ  OOBBNNOOVVIITTEELLNNÝÝCCHH  ZZDDRROOJJŮŮ  EENNEERRGGIIEE  

Opatření 2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využití obnovitelných zdrojů 

energie zahrnuje dva programy podpory: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE a ÚSPORY 

ENERGIE. 

Cílem Opatření 2.3 byl prostřednictvím dotací podporovat realizaci projektů, které 

přispějí ke snižování energetické náročnosti průmyslové výroby a zavádění nových 

technologií výroby elektrické a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie.  

Program ÚSPORY ENERGIE měl za cíl snižování energetické náročnosti 

v průmyslových podnicích, program OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE byl zaměřen na 

vyšší využití obnovitelných zdrojů energie. 

Rok 2008 byl ve srovnání s minulými roky v rámci OPPP rokem nejnáročnějším. 

Vzhledem k ukončení proplácení dotací za celé období OPPP bylo zadministrováno 32 

dodatků, ukončeno a proplaceno 48 projektů.  

 

Energetické programy OPPP byly jedním z významných systémových nástrojů pro 

naplňování indikativních cílů Státní energetické koncepce, směrnic 77/2001/ES a 2006/32/ES 

z hlediska zvyšování energetické efektivnosti a vyššího využití obnovitelných zdrojů energie 

v České republice. 

4.4.1 Popis stavu projektů v rámci opatření 

V roce 2008 docházelo stejně jako v ostatních programech pouze k ukončování projektů. 

Zamítnuté projekty 2008 Ukončené projekty 2008   Opatření / Program podpory 
Počet Objem (Kč) Objem (EUR) Počet Objem (Kč) Objem (EUR)

2.3 Snižování energetické 
náročnosti a vyšší využití 

obnovitelných zdrojů energie / OZE 
6 84 420 000 3 352 661 39 481 270 090 19 113 189

2.3 Snižování energetické 
náročnosti a vyšší využití 

obnovitelných zdrojů energie / 
Úspory energie 

0 0 0 9 49 424 117 1 962 832

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR  
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4.4.2 Regionální zaměření projektů v rámci programu 

Z hlediska regionálního zaměření bylo nejvíce projektů ukončeno v regionu soudržnosti 

Severovýchod – jednalo se o 11 projektů v celkové hodnotě více než 20 mil. Kč. 

Ukončeno 
Opatření / Program 

podpory 
Region NUTS II. a III. (dle 
místa realizace projektu) Počet 

projektů Objem (Kč) Objem (EUR) 

Střední Čechy 7 109 468 532 4 347 440 
Středočeský kraj 7 109 468 532 4 347 440 
Jihozápad 8 107 048 387 4 251 326 
Jihočeský kraj 5 72 519 102 2 880 028 
Plzeňský kraj 3 34 529 285 1 371 298 
Severozápad 6 55 393 821 2 199 913 
Karlovarský kraj 1 1 108 205 44 011 
Ústecký kraj 5 54 285 616 2 155 902 
Severovýchod 11 20 475 340 813 159 
Liberecký kraj 3 5 915 158 234 915 
Královéhradecký kraj 4 8 146 219 323 519 
Pardubický kraj 4 6 413 963 254 725 
Jihovýchod 6 110 738 866 4 397 890 
Kraj Vysočina 2 34 514 833 1 370 724 
Jihomoravský kraj 4 76 224 033 3 027 166 
Střední Morava 9 126 037 041 5 005 442 
Olomoucký kraj 7 67 639 847 2 686 253 
Zlínský kraj 2 58 397 194 2 319 190 
Moravskoslezsko 1 1 532 220 60 851 
Moravskoslezský kraj 1 1 532 220 60 851 

2.3 Snižování 
energetické 

náročnosti a vyšší 
využití 

obnovitelných zdrojů 
energie 

Celkem 48 530 694 207 21 076 021 
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

4.4.3 Nejvýznamnější projekt 

Program Obnovitelné zdroje energie – ENERGO-PRO Czech, s.r.o. - MVE Kroměříž 

Projekt rekonstrukce malé vodní elektrárny (MVE) Kroměříž – Strž se komplexně 

zaměřil na technologickou část provozu tzn. část strojní, elektro měření a regulaci všech tří 

instalovaných soustrojí (TG1, TG2, TG3) včetně návazných částí provozu (společná zařízení 

– hydrotechnika resp. vtokové části objektu a to stavidla, jemné česlice, čistící stroj česlí, 

vzpěrné a pochůzné konstrukce kolem stavidel, zařízení vlastní spotřeby atd.). Prováděná 

rekonstrukce v části strojní zahrnovala celkovou repasi turbín včetně nové elektrohydraulické 

regulace turbín, mazacích a chladících soustav, jakož i repasi generátorů včetně převinutí 

statorů. V části elektro a měření, regulace pak rekonstrukce zahrnovala nové zařízení 

rozvodny 22kV, systém měření a ochran generátorů i linky 22kV, transformátory a rozvaděče 

vlastní spotřeby a MaR, snímače fyzikálních veličin, řídicí systém s operátorskou stanicí pro 

automatizované řízení provozu. Cílem projektu bylo zajištění dalšího dlouhodobého 
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provozování MVE, optimalizace chodu elektrárny za účelem zvýšení účinnosti a tím i výroby. 

Výše proplacené dotace tohoto projektu dosáhla 29 989 194 Kč.   

Program Úspory energie – CNM textil, a.s. 

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti procesů spojených s výrobou, 

přeměnou a rozvodem elektrické energie závodu Oskava společnosti CNM textil, a.s. a dále 

snížení emisí relevantních znečišťujících látek (zejména oxidu uhličitého, oxidů dusíku, oxidu 

siřičitého a oxidu uhelnatého) plynoucích z primárního zdroje znečišťování ovzduší. 

Ekologický přínos projektu plyne i z využití odpadního tepla a využití obnovitelných zdrojů 

energie (nový kotel na dřevní štěpku). Výše proplacené dotace tohoto projektu dosáhla  

17 725 180 Kč. 

4.4.4 Problémový projekt 

V roce 2008 se po provedených kontrolách na místě vyskytly formální nedostatky ve 

výběrových řízeních u dvou projektů. První případ se týkal projektu OZE/017 ZEVO, s.r.o. 

Bioplynová stanice Velký Karlov a v druhém případě šlo o projekt OZE/027 Wind invest, 

s.r.o. Větrný park Protivanov. 

4.4.5 Vliv opatření na horizontální politiky společenství 
 

Stav = ukončený projekt Zaměřené na 
podporu 

Pozitivní 
vliv Neutrální vliv 

Vliv na rovné příležitosti 1 4 43 
Vliv na životní prostředí 37 10 1 
Informační společnost 2 9 37 
Vyvážený rozvoj regionů 5 24 19 

Všechny projekty v rámci Opatření 2.3 mají neutrální vliv na rovné příležitosti, v zásadě 

jsou pozitivní pro životní prostředí a mají neutrální vliv na informační společnost. Dopady na 

vyvážený rozvoj regionů mají pozitivní dopad. 
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4.4.6 Věcné indikátory  

Označení Název Druh Měřící jednotka
Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota (po 

skončení 
programu) 

Hodnota 
indikátoru ze 

všech projektů 
k 31. 12. 2008 

Zdroj

PU 08 
SU 21 

Úspora energie Výsledek GJ/rok 0 120 000 160 446,3 ISOP

PU 09 MW 
instalovaných/rok 0 15 45,64 

SU 20         

  

Energie vyrobená 
z obnovitelných zdrojů 
energie 

Výsledek

MWh 
vyrobených/rok 0 50 000 176 798,3 

ISOP

Při stanovování cílové hodnoty se vycházelo z předpokladu, že největší část projektů 

bude zaměřena na malé vodní elektrárny (MVE), které mají instalovaný výkon mezi 100 až 

200 kW, ale na základě zájmu žadatelů byla poskytnuta dotace všem způsobům výroby 

elektrické energie – a to hlavně z biomasy či větrné, které mají instalovaný výkon až desetkrát 

vyšší. Jednotlivé typy jsou pak v rámci programu rozloženy rovnoměrně, tomu pak odpovídají 

hodnoty instalovaného výkonu i vyrobené energie.  

4.4.7 Závěr 

Energetické programy OPPP v letech 2004 – 2006 byly impulsem pro rozvoj realizací 

projektů úspor energie ve zpracovatelském průmyslu a výroby energie z OZE v  malých 

a středních podnicích (MSP), včetně začínajících podniků (start-up). Alokace prostředků ve 

formě investičních dotací v rámci Opatření 2.3 do výše uvedených energetických projektů 

byla v souladu s cíli programu a stimulovala investory z oblasti MSP k realizaci 

energetických projektů v oblasti výroby energie z OZE a úspor energie ve zpracovatelském 

průmyslu.  

V roce 2008 došlo k ukončení realizace projektů hlavně v programu OZE a bylo 

proplaceno cca 98 % alokovaných prostředků v rámci Priority 2 - Rozvoj 

konkurenceschopnosti podniků, Opatření 2.3 - Snižování energetické náročnosti a vyšší 

využití obnovitelných zdrojů energie. 
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5 PRIORITA 3 „TECHNICKÁ POMOC“ 

55..11  NNAAPPLLŇŇOOVVÁÁNNÍÍ  CCÍÍLLŮŮ  PPRRIIOORRIITTYY  „„TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  PPOOMMOOCC““  

5.1.1 Stručný popis 

Hlavním smyslem Technické pomoci OPPP (dále jen „TP“) je zefektivnění procesu 

implementace OPPP a jeho jednotlivých podprogramů. TP je indikována jako jedna z oblastí 

intervence z prostředků EU. Zahrnuje veškeré podpůrné aktivity prováděné na úrovni 

Řídícího orgánu i na úrovni zprostředkujících subjektů  s cílem podpořit účinnost realizované 

podpory, zlepšit kvalitu prováděných intervencí a zvýšit efektivnost využití komunitárních 

prostředků, tj. slouží zejména k efektivnímu řízení OPPP, jeho propagaci a hodnocení 

programu a projektů. 

Priorita 3 Technická pomoc je členěna do dvou opatření: 3.1 Technická pomoc při řízení 

a implementaci programu a 3.2 Ostatní technická pomoc. 

Alokace na Prioritu 3 – Technická pomoc, činí 12 912 114 €, což v přepočtu 

prosincovým kurzem roku 2008 představuje 325 127 030 Kč.  

REALOKACE 
Na základě vyhodnocení aktuálního stavu byla provedena dvojí realokace prostředků 

TP.  V roce 2006 byla alokace snížena o 1 mil. EUR ve prospěch Priority 2, tzn. že na úkor 

TP byly zvýšeny dotace pro české podnikatele. 

V roce 2008 byla provedena další realokace mezi opatřením 3.1 a 3.2 Technická 

pomoc, kdy došlo k přesunu částky 1,6 mil. EUR ve prospěch opatření 3.2. Celková alokace 

v rámci priority se nezměnila, tato změna je nepřípustná. 

Tabulka 18 - Úpravy alokace OPPP v r. 2008 

Priorita Opatření/Program Alokace 2004 - 2006 po 
úpravách v EUR 

3.1  TECHNICKÁ POMOC 5 022 724 Priorita 3 – Technická 
pomoc 3.2  TECHNICKÁ POMOC ostatní 7 889 390 

 

K realokaci v rámci TP došlo z důvodu úspory položek opatření 3.1 a zvýšených 

požadavků na evaluace a propagaci úspěšných projektů OPPP. Převáděné zdroje měly posílit 

zejména prostředky určené na financování evaluačních studií a kampaň k prezentaci úspěchů 
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v Operačním programu Průmysl a podnikání. K prezentační kampani v rámci ukončování 

OPPP bylo přistoupeno z následujícího důvodů: 

Cílem dotace z prostředků strukturálních fondů je kladně ovlivnit podnikatelské prostředí 

z hlediska vyšší konkurenceschopnosti firem při vyrovnávání disparit v rámci regionů, využít 

tyto finance k rozvoji firmy, nákupu nových technologií, prezentaci firmy v zahraničí apod. 

Účelem kampaně je zvýšit povědomí široké veřejnosti o strukturálních fondech a zároveň 

upoutat pozornost potenciálních žadatelů, motivovat je k podání žádosti a seznámit 

s přínosem, který strukturální fondy představují. 

Uskutečněné projekty z dokončovaného programovacího období 2004 - 2006 jsou 

inspirací v aktuálním období 2007 – 2013. V novém období je již vyhlášena celá řada výzev, 

na základě kterých mohou být podány žádosti o financování obdobných projektů, jaké byly 

proplaceny v Operačním programu Průmysl a podnikání. Zejména v tomto období finanční 

krize je třeba doporučit žadatelům vhodné postupy a poukázat na nedostatky, které by mohly 

předložené projekty provázet.  

Tabulka 19 - Alokace a certifikace pro Prioritu 3 (v EUR) 

Alokace Vyčerpané a certifikované finanční prostředky PRIORITA 
 na 2004 – 2006 Celkem Státní rozpočet ERDF 

Priorita 3 – Technická pomoc 12 912 114 4 845 341 1 211 338 3 634 003 
Opatření 3.1 – Technická pomoc při řízení 
a implementaci programu 5 022 724 1 881 737 470 436 1 411 301 

Opatření 3.2 – Ostatní technická pomoc 7 889 390 2 963 604 740 902 2 222 702 

 

Tabulka 20 - Alokace a certifikace pro Prioritu 3 (v Kč) 

Alokace Vyčerpané a certifikované finanční prostředky**PRIORITA 
 na 2004 – 2006* Celkem Státní rozpočet ERDF 

Priorita 3 – Technická pomoc 325 127 030 131 323 074 32 830 848 98 492 225 
Opatření 3.1 – Technická pomoc při řízení 
a implementaci programu 126 472 190 49 651 442 12 412 908 37 238 534 

Opatření 3.2 – Ostatní technická pomoc 198 654 840 81 671 631 20 417 940 61 253 691 
* Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 
** Pro certifikované prostředky byl použit kurz platný pro danou certifikaci. 
 

5.1.2 Kvantifikace cílů priority 

Označení Název Druh Měřící 
jednotka 

Počáteční 
hodnota 
(2001) 

Cílová 
hodnota 

(po skončení 
programu) 

Hodnota    
k 31. 12. 2008 Zdroj 

SU 32 
Počet 
realizovaných 
studií a seminářů 

Výstup počet 0 20 studií 
400 seminářů 

25 studií 
443 seminářů ISOP 
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5.1.3 Čerpání prostředků TP za rok 2008 

Finanční prostředky na výdaje technické pomoci jsou zahrnuty do rozpočtu SSF 

a zprostředkujících subjektů. Za vyčerpané prostředky z TP jsou považovány žádosti o platbu, 

které prošly autorizací v Oddělení  autorizace plateb v SSF a následně byly schváleny 

Oddělením finančního řízení plateb evropských programů.  

Tabulka 21 - Čerpání TP OPPP (v Kč) 

TP OPPP Schváleno odd. fin. řízení plateb 
evropských programů (proplaceno ze SR) Podíl k alokaci 

2004   8 277 179 2,43 % 
2005 14 572 353 4,28 % 
2006 60 745 423 17,83 % 
2007                            40 538 388 11,90 % 
2008                            65 519 158 20,15 % 

CELKEM 189 652 501 58,33 % 

V roce 2008 byla uskutečněna kontrola čerpání TP agentur externím subjektem. Žádosti 

o platbu, které neodpovídaly metodickým postupům, eventuálně nebyly doloženy z hlediska 

dokladové kontroly, byly z Technické pomoci vyjmuty.  

V roce 2008 tak byly Oddělením finančního řízení plateb evropských programů /02340/ 

schváleny žádosti o platbu technické pomoci za cca 65,5 mil. Kč, což představuje přibližně  

20 % celkové alokace. Souhrnně od vyhlášení operačního programu se technická pomoc 

čerpala ve výši cca 190 mil. Kč, což činí přibližně 58,33 % celkové alokace (viz tabulka č. 

21). 

Tabulka 22 - Přehled realizace TP OPPP za rok 2008 

Schválené akce Autorizováno SSF 
Schváleno odd. fin. řízení plateb 

evropských  programů (proplaceno 
ze SR) Opatření 

Počet akcí Objem 
(Kč) 

Objem 
(EUR) Počet ŽoP Objem 

(Kč) 
Objem 
(EUR) Počet ŽoP Objem 

(Kč) 
Objem 
(EUR) 

Opatření 3.1 107 34 777 912 1 381 172 99 51 630 888 2 050 472 89 48 283 205 1 917 522
Opatření 3.2 11 113 564 604 4 510 111 42 19 587 573 777 902 37 17 235 953 684 510
Celkem TP 118 148 342 516 5 891 283 141 71 218 461 2 828 374 126 65 519 158 2 602 032

Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR; zdroj: ISOP 

 

V roce 2008 bylo Sekcí strukturálních fondů schváleno 118 akcí v celkovém objemu cca 

148 mil. Kč. Autorizováno SSF bylo v roce 2008 celkem 141 žádostí o platbu  ve výši 71,2 

mil. Kč, Oddělením finančního řízení plateb evropských programů /02340/ bylo schváleno 

126 žádostí o platbu ve výši 65,5 mil. Kč. 
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55..22  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  33..11  ––  TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  PPOOMMOOCC  PPŘŘII  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  
AA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCII  PPRROOGGRRAAMMUU  

5.2.1 Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace) 

Jedná se o výdaje na řízení, provádění, kontrolu a monitorování OPPP. V rámci Opatření 

3.1 je poskytována TP pro ŘO a zprostředkující subjekty k řízení a implementaci OPPP. 

Výčet rozpočtových položek Opatření 3.1 uvádí následující tabulka. 

Tabulka 23 - Legenda indikativních položek Opatření 3.1 

Položka Rozpočtové položky TP Opatření 
411-1 Provozní výdaje na organizaci hodnotitelských komisí 3.1 
411-2 Provozní výdaje na organizaci MV 3.1 
411-3 Výdaje na externí poradenství 3.1 
411-5 Výdaje na audity 3.1 
411-6 Jiné výdaje související s přípravou, výběrem, oceněním a sledováním pomoci 3.1 

5.2.2 Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů) 

V rámci Opatření 3.1 bylo v průběhu roku 2008 schváleno 107 akcí v objemu cca       

34,8 mil. Kč, autorizováno SSF bylo v roce 2008 v rámci Opatření 3.1 celkem 99 žádostí 

o platbu  v hodnotě 51,6 mil. Kč. 

Tabulka 24 - Přehled realizace Opatření 3.1 dle subjektů za rok 2008 

Schválené akce Autorizováno SSF 
Schváleno odd. fin. řízení plateb 

evropských  programů (proplaceno ze 
SR) Opatření  3.1  

Počet akcí Objem 
(Kč) 

Objem 
(EUR) Počet ŽoP Objem 

(Kč) 
Objem 
(EUR) Počet ŽoP Objem (Kč) Objem 

(EUR) 
CI 11 5 876 369 233 374 48 29 083 442 1 155 022 41 26 275 656 1 043 513
CT 9 2 818 242 111 924 13 6 215 085 246 826 10 5 675 188 225 385
ČEA 0 0 0 4 989 393 39 293 4 989 393 39 293
MPO 87 26 083 301 1 035 874 34 15 342 967 609 331 34 15 342 967 609 331

Celkem TP 107 34 777 912 1 381 172 99 51 630 888 2 050 472 89 48 283 205 1 917 522
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

V Opatření 3.1 byly autorizovány a propláceny platby agentur za uplynulé období, které 

byly zkontrolovány a nebyly shledány nedostatky. Částka autorizovaných plateb CI přesáhla 

29 mil. Kč ve 48 žádostech o platbu, autorizováno dále bylo 13 žádostí o platbu  agentury CT 

za více než 6,2 mil. Kč.  Po kontrole byly v r. 2008 ještě dodatečně  autorizovány 

a proplaceny  výdaje agentury ČEA.  Autorizované výdaje MPO přesáhly 15 mil. Kč, celkem 

34 žádostí o platbu. 
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5.2.3 Závěr 
K nejvyšším výdajům patří bezpochyby náklady na mzdy pracovníků TP, školení         

a vzdělávání. To souvisí s najímáním nových pracovníků na dobu určitou, jejichž mzdové 

náklady jsou hrazeny právě z opatření 3.1 TP. Zajištění dostatečné administrativní kapacity je 

předpokladem k včasnému vyřizování žádostí o dotaci a o platby. V roce 2008 se ve struktuře 

výdajů TP  promítly náklady na externí služby (outsourcing v oblasti zabezpečení plateb         

a kontrol realizace projektů na místě).  
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55..33  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  33..22  ––  OOSSTTAATTNNÍÍ  TTEECCHHNNIICCKKÁÁ  PPOOMMOOCC  

5.3.1 Popis stavu opatření (včetně výčtu akcí dle kategorizace) 
Jedná se o výdaje, které jsou určeny zejména k úhradě studií, hodnocení programu, 

seminářů, informačních akcí (publicitě), evaluací, analýz či strategií a metod využívaných       

v rámci OPPP k přípravě nového programovacího období, pořízení a instalaci počítačových 

systémů k řízení a monitorování apod. 

Tabulka 25 - Legenda indikativních položek Opatření 3.2 

Položka Rozpočtové položky TP Opatření 
411-4 Výdaje na opatření a provoz zařízení (software, hardware) 3.2 
412-1 Výdaje na zpracování hodnocení dle čl. 40 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 3.2 

412-2 Výdaje na pořízení databází, statistických dokumentů, podklady pro výroční
a závěrečné zprávy apod. 3.2 

413-1 Výdaje na přípravu pro další programovací období (zpracování studií) 3.2 
413-2 Provádění analýz dopadů jednotlivých akcí 3.2 
414-1 Výdaje na pilotní projekty (studie absorpční kapacity, modelování situace, ...) 3.2 
415-1 Výdaje na realizaci KAP 3.2 

5.3.2 Stav plnění opatření (dle indikativních položek, dle subjektů) 
V rámci Opatření 3.2 bylo v průběhu roku 2008 schváleno celkem 11 akcí v objemu 

cca 113,6 mil. Kč, autorizováno SSF bylo v roce 2008 v rámci Opatření 3.2 celkem 42 žádostí    

o platbu v hodnotě 19,6 mil. Kč, schváleno Oddělením finančního řízení plateb evropských 

programů pak bylo 37 žádostí o platbu v hodnotě 17,2 mil. Kč. (viz tabulka č. 26). 

Tabulka 26 - Přehled realizace Opatření 3.2 dle subjektů za rok 2008 

Schválené akce Autorizováno SSF 
Schváleno odd. fin. řízení plateb 

evropských  programů (proplaceno ze 
SR) Opatření  3.2  

Počet akcí Objem 
(Kč) 

Objem 
(EUR) Počet ŽoP Objem 

(Kč) 
Objem 
(EUR) Počet ŽoP Objem (Kč) Objem 

(EUR) 
CI 5 4 536 793 180 174 30 13 714 392 544 654 28 12 463 464 494 975
CT 1 50 527 2 007 5 1 192 219 47 348 3 560 527 22 261
ČEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MPO  5 108 977 284 4 327 930 7 4 680 962 185 900 6 4 211 962 167 274

Celkem TP 11 113 564 604 4 510 111 42 19 587 573 777 902 37 17 235 953 684 510
Kurz 12/2008: 25,18 Kč/EUR 

Z tabulky je zřejmé, že v Opatření 3.2 byly nejvíce autorizovány žádosti o platbu 

agentury CzechInvest, a to 30 žádostí o platbu za 13,7 mil. Kč.  

5.3.3 Závěr 
Významné náklady oblasti opatření 3.2  jsou  věnovány  oblasti propagace a publicity 

Operačního programu Průmysl a podnikání. Tato činnost byla důležitá pro seznámení 
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podnikatelské veřejnosti s možností získání podpory. Další výraznou položkou jsou náklady 

na rozvoj ISOP a studie. 
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6 ZÁVĚR 
Vzhledem k nedočerpaným prostředkům v OPPP, konkrétně v Prioritě 2, bylo 

rozhodnuto připojit se k usnesení  Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství na 

návrh prodloužení konečného data způsobilosti výdajů u operačních programů 

v programovacím období 2004 – 2006 do 30. 6. 2009.  

Dne 18. 2. 2009 vydala Evropská komise Rozhodnutí, kterým prodlužuje konečnou 

lhůtu pro způsobilost výdajů Operačního programu Průmysl a podnikání do výše uvedeného 

termínu.  

Podle nepotvrzených údajů z MMR by měla být původní povolená 2% flexibilita 

v rámci priorit zvýšena, oficiální stanovisko Evropské komise však není k dispozici. 

V případě potřeby by mohla být tato flexibilita využita i v Prioritě 3 – Technická pomoc. 
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PŘÍLOHA Č. 1 STANOVISKO K POSKYTNUTÉ VEŘEJNÉ 
PODPOŘE Z HLEDISKA SLUČITELNOSTI S PRAVIDLY EU 

Číslo 
opatření Program podpory / projekt 

Číslo Rozhodnutí 
ÚOHS o udělení 
výjimky ze zákazu 
veřejné podpory 

Číslo Rozhodnutí DG 
Competition 
(interim procedura) 

1.1 PROSPERITA VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 
1.2 REALITY VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 
1.3 ŠKOLICÍ STŘEDISKA VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 
1.4 ROZVOJ INFORMAČNÍCH 

A PORADENSKÝCH SLUŽEB 
VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 

1.4.5 KLASTRY VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 
1.4.6 REGISTR PORADCŮ VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 
1.4.7 PROJEKT SLUŽEB PRO MEZINÁRODNÍ 

OBCHOD 
VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 

2.1 START VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 
2.1 KREDIT VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 
2.1 ROZVOJ VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 
2.1  MARKETING VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 

2.2 INOVACE VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 
2.3 ÚSPORY ENERGIE VP/S 167/03-160 CZ 128 2004  

XS 84/05 

2.3 OBNOVITELNÉ ZDROJE VP/S 167/03-160 CZ 128 2004 
XS 85/05 

Předpisy, na jejichž základě byla pro OPPP udělena výjimka ze zákazu veřejné podpory: 

 Nařízení Komise (ES) č. 68/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory 

školení 

 Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 o použití článků 87 a 88 u podpory de minimis 

 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u malých 

a středních podniků 

 Pokyny pro národní regionální podporu 98/C 74/06 

 Obecné zásady Společenství pro poskytování státní pomoci pro ochranu životního 

prostředí 2001/C37/03. 
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PŘÍLOHA Č. 2 FINANČNÍ TABULKA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ  
V EUR 

Alokace* Certifiková
no/ alokace

2004 - 2006 Celkem Státní rozpočet ERDF (%) Kód %
Priorita 1 - Rozvoj 
podnikatelského prostředí 161 901 426 140 459 236 35 114 813 105 344 423 86,76%

161 5%
164 65%
182 10%
183 10%
322 10%

1.1 PROSPERITA 64 161 055 55 372 967 13 843 243 41 529 724 86,30%
151 15%
163 5%
164 10%
312 10%
351 45%
352 10%
413 5%

1.2 REALITY 74 789 000 68 704 656 17 176 165 51 528 491 91,86%
151 30%
153 5%
161 40%
163 5%
321 5%
322 15%

1.3 ŠKOLICÍ STREDISKA 12 220 171 10 182 389 2 545 598 7 636 791 83,32%
153 20%
154 10%
161 10%
163 20%
164 10%
182 20%
322 10%

1.4 Registr poradců 0 0 0 0 0,00%
1.4 CzechTrade 4 000 000 1 108 222 277 056 831 166 27,71%
1.4 KLASTRY 6 731 200 5 091 002 1 272 752 3 818 250 75,63%

Priorita 2 - Rozvoj
konkurenceschopnosti podniku 172 989 314 153 607 731 38 401 942 115 205 789 88,80%

161 70%
163 20%
322 10%

2.1 MARKETING 8 945 000 7 212 766 1 803 197 5 409 569 80,63%
2.1 ROZVOJ (I a II) 38 777 685 36 594 812 9 148 705 27 446 107 94,37%
2.1 KREDIT 33 407 000 33 406 865 8 351 716 25 055 148 100,00%
2.1 START 7 993 000 7 989 977 1 997 494 5 992 482 99,96%

151 20%
152 20%
161 20%
162 20%
182 10%
322 10%

2.2 INOVACE 53 115 342 44 750 438 11 187 610 33 562 827 84,25%
161 39%
162 20%
322 1%
333 40%

2.3 OZE 26 508 287 19 472 083 4 868 021 14 604 062 73,46%
2.3 ÚSPORY ENERGIE 4 243 000 4 180 791 1 045 198 3 135 593 98,53%

Priorita 3 - Technická pomoc 12 912 114 4 845 341 1 211 338 3 634 003 37,53%
Opatření 3.1 – Technická
pomoc při řízení a
implementaci programu

5 022 724 1 881 737 470 436 1 411 301 37,46% 411 100%

411 20%
412 10%
413 30%
414 10%
415 30%

Celkem 347 802 854 298 912 308 74 728 093 224 184 214 85,94%

17 739 655 76,92%

Opatření 3.2 – Ostatní
technická pomoc 7 889 390 2 963 604 740 902 2 222 702 37,56%

Opatření 2.3 - Snižování
energetické náročnosti a vyšší
využití obnovitelných zdroju
energie

30 751 287 23 652 874 5 913 219

63 903 307 95,60%

Opatření 2.2 - Podpora
inovací výrobku, technologií
a služeb

53 115 342 44 750 438 11 187 610 33 562 827 84,25%

Opatření 2.1 - Zakládání a
rozvoj MSP 89 122 685 85 204 419 21 301 112

7 636 791 83,32%

Opatření 1.4 - Rozvoj
informačních a poradenských
služeb

10 731 200 6 199 224 1 549 807 4 649 416 57,77%

Opatření 1.3 - Infrastruktura
pro rozvoj lidských zdroju v
průmyslu a podnikání

12 220 171 10 182 389 2 545 598

41 529 724 86,30%

Opatření 1.2 - Rozvoj
podnikatelské infrastruktury 74 789 000 68 704 656 17 176 165 51 528 491 91,86%

Opatření 1.1 - Infrastruktura
pro průmyslový výzkum,
vývoj a inovace

64 161 055 55 372 967 13 843 243

Priorita/Opatření/Program Vyčerpané a certifikované finanční prostředky Oblasti podpory dle 
kategorizace EK
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PŘÍLOHA Č. 3 STANDARDNÍ MONITOROVACÍ TABULKA K 31. 12. 2008 

SSFF118800  //  DD  SSttaannddaarrdd  MMoonniittoorriinngg  TTaabbllee  ((OOPPPPPP))  
Selection criterions: Datum přijetí žádosti od 1.1.2004 a Datum přijetí žádosti do 31.12.2008, Č. programu = CZ.04.1.01 Operační program Průmysl a podnikání 

Sort criterions: Číslo opatření , Indikátor GS 

Programme No. an Name: CZ.04.1.01 - Operational Programme Industry and Enterprise 

Date: 5.1.2009 

Exchange Rate for 2B,4C,5D,6E,7F,8G,9H: 25.180 for 12/2008

Priority Measure
/ Grant Scheme
/ Aid Scheme

Total budget
2004-06

(EU + national)
EURO

Operations 
under 

examination 
(number)

Budget operations 
under examination 

(EU + national) 
EURO

Rejected 
operations 
(number)

Approved 
operations 
(number)

Approved 
operations

(budget)
EURO

Contract
ed 

operations 
(number)

Contracted 
operations

(budget)
EURO

Realised 
expenditure

EURO

Certified 
expedinture

EURO

Forecast of 
expenditure of 
final recipients 

(for next 
2 months)

Forecast of 
expenditure of 
final recipients 
(until the end of 

2007)

Ap
prov
ed

/Bud
get

Con
tra

cted
/Bud
get

Reali
sed
/Bud
get

Certi
fied
/Bud
get

1A 2 2B 3 4 4C 5 5D 6E 7F 8G 9H C/A D/A E/A F/A

 64 161 055 0 0 30 1 64 161 055 32 70 348 451 68 086 119 29 285 436 0 0

Total for Measure 1.1.1 64 161 055 0 0 30 1 64 161 055 32 70 348 451 68 086 119 29 285 436 0 0 100 110% 106% 46%

 74 789 000 0 0 71 1 74 789 000 110 80 396 148 77 938 762 57 648 798 0 0

Total for Measure 1.1.2 74 789 000 0 0 71 1 74 789 000 110 80 396 148 77 938 762 57 648 798 0 0 100 107% 104% 77%

 12 220 171 0 0 21 1 12 220 171 74 13 233 717 12 101 709 8 838 858 0 0

Total for Measure 1.1.3 12 220 171 0 0 21 1 12 220 171 74 13 233 717 12 101 709 8 838 858 0 0 100 108% 99% 72%

 6 731 200 0 0 22 1 6 731 200 54 9 202 065 6 612 611 3 528 231 0 0

Individual Projects 4 000 000 0 0 0 2 4 000 000 2 4 000 000 3 977 476 1 108 222 0 0

Total for Measure 1.1.4 10 731 200 0 0 22 3 10 731 200 56 13 202 065 10 590 087 4 636 453 0 0 100 123% 99% 43%

161 901 426 0 0 144 6 161 901 426 272 177 180 381 168 716 677 100 409 545 0 0 100 109% 104% 62%

1.1.3 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v průmyslu a podnikání

1.1.2 Rozvoj podnikatelské infrastruktury

1.1.4 Rozvoj informačních a poradenských služeb

Total for Priority 1.1

1.1 Rozvoj podnikatelského prostředí

1.1.1 Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a inovace
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Priority Measure
/ Grant Scheme
/ Aid Scheme

Total budget
2004-06

(EU + national)
EURO

Operations 
under 

examination 
(number)

Budget 
operations 

under 
examination (EU 

+ national) 
EURO

Rejected 
operations 
(number)

Approved 
operations 
(number)

Approved 
operations
(budget)

EURO

Contract
ed operations 

(number)

Contracted 
operations

(budget)
EURO

Realised 
expenditure

EURO

Certified 
expedinture

EURO

Forecast of 
expenditure of 
final recipients 

(for next 
2 months)

Forecast of 
expenditure of 
final recipients 
(until the end of 

2007)

Ap
prov
ed

/Bud
get

Con
tra

cted
/Bud
get

Reali
sed
/Bud
get

Certi
fied
/Bud
get

1A 2 2B 3 4 4C 5 5D 6E 7F 8G 9H C/A D/A E/A F/A

 89 122 685 0 0 592 4 89 122 685 738 97 280 790 98 278 311 84 043 102 358 358

Total for 
Measure 1.2.1

89 122 685 0 0 592 4 89 122 685 738 97 280 790 98 278 311 84 043 102 358 358 100 109% 110% 94%

 53 115 342 0 0 209 2 53 115 342 95 55 561 080 51 614 863 40 081 685 0 0

Total for 
Measure 1.2.2

53 115 342 0 0 209 2 53 115 342 95 55 561 080 51 614 863 40 081 685 0 0 100 105% 97% 75%

 30 751 287 51 44 844 758 51 2 30 751 287 98 32 214 257 31 598 105 23 179 984 0 0

Total for 
Measure 1.2.3

30 751 287 51 44 844 758 51 2 30 751 287 98 32 214 257 31 598 105 23 179 984 0 0 100 105% 103% 75%

172 989 314 51 44 844 758 852 8 172 989 314 931 185 056 127 181 491 279 147 304 771 358 358 100 107% 105% 85%

Priority Measure
/ Grant Scheme
/ Aid Scheme

Total budget
2004-06

(EU + national)
EURO

Operations 
under 

examination 
(number)

Budget 
operations 

under 
examination (EU 

+ national) 

Rejected 
operations 
(number)

Approved 
operations 
(number)

Approved 
operations
(budget)

EURO

Contract
ed operations 

(number)

Contracted 
operations

(budget)
EURO

Realised 
expenditure

EURO

Certified 
expedinture

EURO

Forecast of 
expenditure of 
final recipients 

(for next 
2 months)

Forecast of 
expenditure of 
final recipients 
(until the end of 

2007)

Ap
prov
ed

/Bud
get

Con
tra

cted
/Bud
get

Reali
sed
/Bud
get

Certi
fied
/Bud
get

1A 2 2B 3 4 4C 5 5D 6E 7F 8G 9H C/A D/A E/A F/A
Individual 
Projects

5 022 724 0 0 0 4 5 022 724 4 5 022 724 3 549 057 922 034 849 146 236 983
Total for 
Measure 1.3.1

5 022 724 0 0 0 4 5 022 724 4 5 022 724 3 549 057 922 034 849 146 236 983 100 100% 71% 18%

Individual 
Projects

0 0 0 4 7 889 390 4 7 889 390 4 209 156 2 564 087 995 997 298 678
Total for 
Measure 1.3.2

7 889 390 0 0 0 4 7 889 390 4 7 889 390 4 209 156 2 564 087 995 997 298 678 100 100% 53% 33%

12 912 114 0 0 0 8 12 912 114 8 12 912 114 7 758 213 3 486 121 1 845 143 535 661 100 100% 60% 27%

347 802 854 51 44 844 758 996 22 347 802 854 1 211 375 148 622 357 966 169 250 933 585 1 845 501 536 019 100 108% 103% 72%

Total for Priority 1.3

Total for Programme

Total for Priority 1.2

1.3 Technická pomoc

1.3.1 Technická pomoc při řízení a implementaci programu

1.2.1 Zakládání a rozvoj malých a středních podniků

1.2.3 Snižování energetické náročnosti a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
AFCOS Anti-Fraud Coordination Structure 
BIC Business Innovation Centre 
CI CzechInvest 
CS Cílová skupina 
CT CzechTrade 
CZK Česká koruna (Kč) 
ČEA Česká energetická agentura 
ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 
ČNB Česká národní banka 
ČR Česká republika 
ČSÚ Český statistický úřad 
DG Directorate general 
DNV Det Norske Veritas 
EIA Environmental Impact Assesment 
EK Evropská komise 
ERDF European Regional Development Fund (Evropský fond pro regionální rozvoj) 
ES Evropská společenství 
ESF Evropský sociální fond 
EU Evropská unie 
EUR Euro 
FIFG Finanční nástroj na podporu rybolovu 
FS Fond soudržnosti (Kohezní fond) 
HDP Hrubý domácí produkt 
HP Horizontální politiky Společenství 
HP RP Horizontální politika Rovné příležitosti 
HP IS Horizontální politika Informační společnost 
HPH Hrubá přidaná hodnota 
IA Interní audit 
ICT Informační a komunikační technologie (Information and Communication Technologies) 
IDOK Informační systém ČMZRB 
IS Informační systém 
ISOP ++ Informační systém pro Operační program Průmysl a podnikání 
ISPROFIN Informační systém programového financování 
KAP Komunikační akční plán 
MI OPPP Manuál implementace Operačního programu Průmysl a podnikání 
MMR  Ministerstvo pro místní rozvoj 
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MPSV Ministerstvo práce a sociální věcí 
MSP Malý a střední podnik 
MSSF Monitorovací systém pro strukturální fondy 
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
MV Monitorovací výbor pro Operační program Průmysl a podnikání 
MŽP Ministerstvo životního prostředí 
NRP Národní rozvojový plán 
NRPo Národní registr poradců 
NUTS Nomenklatura teritoriálních statistických jednotek 
OKEČ Oborová klasifikace ekonomických činností 
OLAF Evropský úřad pro potírání podvodných jednání 
OP operační program 
OP RLZ Operační program Rozvoj lidských zdrojů 
OP RVMZ Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 
OPPI Operační program Podnikání a inovace 
OPPP Operační program Průmysl a podnikání 
ORPS Odbor Rámce podpory Společenství 
OSF Odbor strukturálních fondů 
OZE Obnovitelné zdroje energie 
PD Programový dodatek k OPPP 
PJ Platební jednotka 
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PS Pracovní skupina 
PSTP Pracovní skupina pro Technickou pomoc k OPPP 
PU prioritní ukazatel 
RIPS Projekt rozvoje informačních a poradenských služeb pro mezinárodní obchod 
RKAP Roční komunikační akční plán 
RP Registr poradců 
RPS Rámec podpory Společenství 
ŘO Řídicí orgán 

SITC Standard International Trade Classification (Standardní mezinárodní obchodní 
klasifikace) 

SF Strukturální fondy 
SSF Sekce strukturálních fondů 
SR Státní rozpočet 
SROP Společný regionální operační program 
SU specifický ukazatel 
TP Technická pomoc 
ÚE Úspory energie 
ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 
VTP Vědecko-technický park 

 


