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Aktuálně otevřené výzvy OP PIK

Výzva
Datum 

vyhlášení
Zahájení
příjmu

Ukončení
příjmu

Typ 
výzvy

Žadatel

Potenciál V 15. 6. 2018 1. 10. 2018 15. 1. 2019 kolová MSP, VP (kód intervence 063 či 065)

Aplikace VI 15. 6. 2018 28. 8. 2018 17. 12. 2018 kolová MSP, VP (kód intervence 063 či 065)

Inovace – Inovační projekt V 15. 6. 2018 26. 9. 2018 27. 11. 2018 průběžná MSP, VP (kód intervence 065)

Partnerství znalostního transferu IV 25. 6. 2018 17. 9. 2018 14. 12. 2018 kolová MSP

Inovační vouchery III 29. 12. 2017 15. 1. 2018 31. 12. 2018 průběžná MSP

Nemovitosti III 22. 6. 2018 22. 10. 2018 22. 5. 2019 průběžná MSP

Školicí střediska III 26. 6. 2018 15. 8. 2018 30. 5. 2019 průběžná MSP

Spolupráce – Klastry – Výzva V 2. 7. 2018 28. 8. 2018 28. 11. 2018 kolová Zejména MSP, VO

Úspory energie IV 29. 6. 2018 2. 7. 2018 29. 4. 2019 průběžná MSP, VP

Úspory energie v SZT III 11. 6. 2018 11. 6. 2018 31. 3. 2019 průběžná MSP, VP

Obnovitelné zdroje energie – Výzva IV 3. 8. 2018 3. 8. 2018 29. 3. 2019 průběžná MSP, VP

Úspory energie – Energeticky efektivní 
budovy II 

29. 6. 2018 16. 7. 2018 15. 1. 2020 průběžná MSP, VP

ICT a sdílené služby – Budování a 
modernizace datových center IV

28. 6. 2018 31. 8. 2018 31. 5. 2019 průběžná MSP, VP

ICT a sdílené služby – Zřizování a 
provoz center sdílených služeb IV

25. 6. 2018 28. 8. 2018 28. 5. 2019 průběžná MSP, VP



Druhy výzev

Průběžná výzva

• nesoutěžní výzva - projekty si ohledně získání podpory vzájemně nekonkurují, hodnotí se splnění 
určitého nastaveného standardu, resp. podmínek, které dopředu stanoví

• hodnocení probíhá průběžně, příjemcům, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována 
podpora v pořadí, 
v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé alokace výzvy na jednotlivé projekty

— Inovace – Inovační projekt V, Inovační vouchery III, Nemovitosti III, Školicí střediska III, Úspory 
energie IV, Úspory energie v SZT III, Úspory energie – Energeticky efektivní budovy II, ICT 
a sdílené služby – Budování a modernizace datových center IV, ICT a sdílené služby – Zřizování 
a provoz center sdílených služeb IV

Kolová výzva

• soutěžní výzva – projekty jsou porovnávány mezi sebou, podporu obdrží ty, které splní podmínky 
definovány výzvou, v pořadí od nejlepšího podle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace

• výběr projektů je proveden až po vyhodnocení všech projektů

— Potenciál V, Aplikace VI, Partnerství znalostního transferu IV



Výzvy – OSA 1

Rozvoj výzkumu a vývoje 
pro inovace



Prioritní osa 1 Příklady podporovaných aktivit

Inovace zavádění inovací  (např. nákup technologií, práv průmyslového vlastnictví)

Potenciál založení nebo rozvoj a vybavení center průmyslového výzkumu

Aplikace realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Partnerství znalostního 
transferu

vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem 
transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá 
přístup

Inovační vouchery
nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od 
organizací pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří, certifikace

Spolupráce rozvoj klastrů nebo technologických platforem

Proof-of-concept
aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu (průzkum trhu; hledání 
strategického partnera)

Služby infrastruktury
poskytování služeb specializovaného poradenství VTP, inovačních center a 
podnikatelských inkubátorů pro inkubované a inovativní MSP; provozování 
stávajícího VTP/PI/IC

Pre-commercial public 
procurement

fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje se sdílením rizik a 
zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí 
nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru



dotace: 2 000 000 Kč - 30 000 000 Kč
míra podpory: 50 % způsobilých výdajů
typ výzvy: kolová
alokace: 1 300 000 000 Kč (z toho 500 000 000 Kč garantováno pro MSP)
nejzazší termín pro ukončení projektu: 31. prosince 2020
žadatel: MSP, VP (dopad na ŽP, VaV s MSP)

vyhlášení Výzvy V dne 15. června 2018
příjem Žádostí o podporu od 1. října 2018 ve 12:00 do 15. ledna 2019 ve 23:59

Podporované aktivity:

• založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, 
budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra

Program Potenciál – Výzva V



Způsobilé výdaje

• výdaje na pořízení pro činnost VaV nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, nákup pozemků, 
budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení výzkumné infrastruktury za podmínky, že se 
jedná o odepisovatelná aktiva (mimo pozemek)

• dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, novostavby či technické zhodnocení budov, 
nákup strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV)

• dlouhodobý nehmotný majetek za předpokladu, že tento majetek splní podmínky stanovené Výzvou

• náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné 
publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu

• NEJSOU MZDY (ani VP, ani MSP)

Program Potenciál – Výzva V



Další vybrané podmínky Výzvy V programu Potenciál

• každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt (tzn. jednu aktivní 
žádosti o podporu, ve které vystupuje jako příjemce)

• minimální výše investice do dlouhodobého majetku, využívaného pro účely zajištění aktivit projektu, 
činí pro MSP 4 mil. Kč; v případě velkých podniků naplňujících kód intervence 063 (projekty přímé 
spolupráce VP s MSP) a 065 (projekty s významným pozitivním dopadem na životní prostředí) činí 
10 mil.

• příjemce je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních 
a nediskriminačních podmínek

• příjemce je povinen vést časovou evidenci využití pořízených technologií

Program Potenciál – Výzva V



Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě IV programu Potenciál

• žadatelem může být i VP

• nižší alokace (nyní 1,3 mld. Kč, ve Výzvě IV 1,5 mld. Kč)

• zkrácení doby udržitelnosti v případě MSP (nyní 3 roky, ve Výzvě IV 5 let)

• zkrácení doby realizace – nejzazší termín pro ukončení projektu je 31. 12. 2020

• snížení max. dotace (nyní max. 30 mil. Kč, ve Výzvě IV max. 50 mil. Kč)

Program Potenciál – Výzva V



dotace: 1 000 000 Kč - 40 000 000 Kč
míra podpory: 25 % - 80 % způsobilých výdajů
typ výzvy: kolová
alokace: 1 600 000 000 Kč
nejzazší termín pro ukončení projektu: 31. prosince 2022

vyhlášení Výzvy VI dne 15. června 2018
příjem Žádostí o podporu od 28. srpna 2018 v 9:00 do 17. prosince 2018 ve 23:59

Podporované aktivity:

• realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise 
(EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se 
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 
s vnitřním trhem

Program Aplikace – Výzva VI



Způsobilé výdaje

• osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického 
podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu

• náklady na nástroje, přístroje a vybavení v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého 
majetku, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu

• náklady na smluvní výzkum

• neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace 
projektu

• náklady na poradenské služby využité výlučně pro účely projektu

• dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál a dodávky, které vznikly 
bezprostředně v důsledku projektu

Program Aplikace – Výzva VI



Další vybrané podmínky Výzvy VI programu Aplikace

• pokud je žadatel/partner VP, může předložit pouze 1 projekt (tj. 1 aktivní Žádost o podporu, ve které 
vystupuje jako žadatel nebo partner), MSP pak max. 2 projekty (tzn. 2 aktivní Žádosti, ve kterých 
vystupuje jako žadatel nebo partner); tato podmínka se nevztahuje na výzkumné organizace v roli 
partnera projektu

• podpora může být poskytnuta VP pouze v případě projektů s kódem intervence 065 nebo 063, tzn. 
projekty VP s významným pozitivním dopadem na životní prostředí, tedy se zaměřením na 
nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně klimatu (kód intervence 065) a projekty, které 
jsou realizovány VP v přímé spolupráci s MSP s podmínkou 30% účasti MSP na celkových 
způsobilých výdajích projektu (je akceptovatelný podíl 20 % MSP při současném minimálním podílu 
10 % VO) (kód intervence 063)

• výstup projektu může být: poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, 
funkční vzorek, certifikovaná metodika nebo software

• max. míra podpory za celý projekt omezena na 70 %

• max. podíl způsobilých výdajů za průmyslový výzkum nesmí překročit 50 % CZV projektu

• pravidlo max. 1,0 pracovního úvazku za zaměstnance (na jednotlivé zaměstnance, nikoli průměr)

Program Aplikace – Výzva VI



Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě IV programu Aplikace

• snížení max. dotace (nyní max. 40 mil. Kč, ve Výzvě IV max. 50 mil. Kč)

• v případě, že partnerem je výzkumná organizace, je třeba k žádosti o dotaci přiložit podklady 
prokazující splnění definice organizace pro výzkum a šíření znalostí

• DPH je způsobilým výdajem, pokud nelze uplatnit nárok na její odpočet (ve Výzvě IV DPH nebyla 
způsobilá v případě, kdy si příjemce podpory nemohl nárok na její odpočet uplatnit, ale byl plátce 
DPH)

• osobní náklady administrativních a řídících pracovníků jsou způsobilé pouze v rámci položky Ostatní 
režie

Program Aplikace – Výzva VI



dotace: 1 000 000 Kč - 40 000 000 Kč
míra podpory: malý podnik 45 % způsobilých výdajů (ZV), střední podnik 35 % ZV,
velký podnik 25 % ZV
typ výzvy: průběžná
alokace: 2 700 000 000 Kč
nejzazší termín pro ukončení projektu: 31. prosince 2021

vyhlášení Výzvy V dne 15. června 2018
zpřístupnění žádosti o podporu v MS 2014+ dne 26. září 2018 ve 4:00
příjem Žádostí o podporu od 26. září 2018 v 8:00 do 27. listopadu 2018 ve 23:59

Podporované aktivity:

• zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)

• zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)

• zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních 
systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných 
a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)

• zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo 
zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Program Inovace – Inovační projekt – Výzva V



Způsobilé výdaje

• projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti

• stavby

• technologie

• software a data

• práva k užívání duševního vlastnictví

• certifikace produktů

• marketingová inovace

Program Inovace – Inovační projekt – Výzva V



Další vybrané podmínky Výzvy V programu Inovace – Inovační projekt

• žadatel (1 IČ), pokud se jedná o velký podnik, je v této Výzvě oprávněn předložit pouze jeden projekt 
(tzn. jednu aktivní žádost o podporu); pro MSP toto omezení není relevantní

• podpora může být poskytnuta VP pouze v případě projektů s významným pozitivním dopadem 
na životní prostředí, tedy se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči změně 
klimatu (kód intervence 065)

• podpora inovačních projektů zaměřených na organizační inovaci a marketingovou inovaci může být 
přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit zaměřených 
na produktovou inovaci a/nebo procesní inovaci.

• podpora pouze projektů s přímou vazbou na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, 
výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být 
ukončeny a prokazatelně doloženy

• nutnost doložení existence funkčního prototypu produktu/procesu - formou např. protokolů 
ze zkoušek a testování

Program Inovace – Inovační projekt – Výzva V



Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě IV programu Inovace – Inovační projekt

• průběžná výzva

• nižší alokace (nyní 2,7 mld. Kč, ve Výzvě IV 3 mld. Kč)

• žadatelem může být i velký podnik

• snížení max. dotace (nyní max. 40 mil. Kč, ve Výzvě IV max. 50 mil. Kč)

Program Inovace – Inovační projekt – Výzva V



dotace: 500 000 Kč – 5 000 000 Kč
míra podpory: 70 % způsobilých výdajů pro všechny typy žadatelů
typ výzvy: kolová
alokace: 200 000 000 Kč
nejzazší termín pro ukončení projektu: 31. prosince 2021

vyhlášení Výzvy IV dne 25. června 2018
zpřístupnění žádosti o podporu v MS 2014+ dne 3. září 2018
příjem Žádostí o podporu od 17. září 2018 v 9:00 do 14. prosince 2018 ve 23:59

Podporované aktivity:

• vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, 
souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován 
za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu 
vybraného expertního pracoviště

• projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam 
pro další rozvoj podniku:

— zlepšení výrobních procesů

— vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji 
a zavádění nových produktů a služeb

— zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Program Partnerství znalostního transferu 
– Výzva IV



Způsobilé výdaje

• pro MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál

• pro Znalostní organizaci: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup 
k informacím, databázím

• Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) výdaje paušální sazbou ve výši až 15 % 
rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP); způsobilé výdaje pro 
nepřímé výdaje jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití zařízení 
znalostní organizace, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady 
na pořádání pracovních setkání, povinná publicita

Program Partnerství znalostního transferu 
– Výzva IV



Další vybrané podmínky Výzvy IV programu Partnerství znalostního transferu

• každý žadatel (1 IČ) může předložit max. 2 projekty (tzn. 2 aktivní žádosti o podporu, ve kterých vystupuje 
jako příjemce); znalostní organizace se může účastnit více partnerství dle vlastních kapacit

• veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být 
znovu investován do primární činnosti této organizace

• podnik a znalostní organizace nesmí být ekonomicky ani personálně propojené

• v rámci 1 projektu je možné zaměstnat 1 Asistenta znalostního transferu

— asistent bude vybrán ve VŘ na základě společné dohody mezi MSP a Znalostní organizaci

• k projektu může být MPO přidělen tzv. poradce znalostního transferu, který se může účastnit oficiálních 
projektových schůzek, poskytovat podporu oběma partnerům při realizaci projektu 
a předávat poskytovateli nezávislé průběžné hodnocení postupu realizace a naplnění projektového plánu

• znalostní organizace může být veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště 
Akademie věd ČR, veřejná výzkumná instituce

• MSP musí partnerské organizaci poskytnout příspěvek ve výši min. 30 % ZV partnerské organizace 
související s projektem

Program Partnerství znalostního transferu 
– Výzva IV



Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě III 
programu Partnerství znalostního transferu 

• Výzva III obsahovala ustanovení, že minimální dotace na etapu činí 300 000 Kč, Výzva IV tuto 
podmínku nemá (platí Pravidla etapizace, min. dotace na etapu 500 000 Kč)

• drobné změny CZ NACE (vybrané Profesní, vědecké a technické činnosti nemusí být již jen vedlejším 
výstupem projektu)

Program Partnerství znalostního transferu 
– Výzva IV



dotace: 50 000 Kč - 299 999 Kč
míra podpory: 75 % způsobilých výdajů
typ výzvy: průběžná
alokace: 100 000 000 Kč
nejzazší termín pro ukončení projektu: 30. prosince 2019
ke 13. červenci 2018 podáno 112 žádostí v celkové požadované dotaci 26 816 757 Kč

vyhlášení Výzvy III dne 29. prosince 2017
zpřístupnění žádosti o podporu v MS 2014+ dne 15. ledna 2018 v 9:00
příjem Žádostí o podporu od 15. ledna 2018 v 9:00 do 31. prosince 2018 ve 23:59

Podporované aktivity:

• nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum 
a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit 
MSP

Program Inovační vouchery – Výzva III



Způsobilé výdaje

• poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací, tj. zejména měření, diagnostika, testování, 
zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku, výpočty, návrhy nových systémů, 
technologických postupů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, 
materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo 
zaváděním nového produktu (výrobku, služby nebo procesu), optimalizace procesů, vlastností 
výrobků, služeb, metod, parametrů apod.

Program Inovační vouchery – Výzva III



Další vybrané podmínky Výzvy III programu Inovační vouchery 

• jeden ekonomický subjekt (1 IČ) může podat maximálně 3 Žádosti o dotaci

• k žádosti o dotaci se přikládá Nabídka od organizace pro výzkum a šíření znalostí (ze Seznamu 
výzkumných organizací schváleného Radou pro výzkum, vývoj a inovace, tj. jde o výzkumné 
organizace jen z ČR) nebo od akreditované laboratoře (s platným osvědčením o akreditaci, tj. jde 
i o zahraniční laboratoře)

• je možné, aby služba vyústila v majetkové řešení (software, prototyp), které se pro podnik stane 
investiční položkou

• v rámci projektu nelze umožnit subdodávky od třetích stran ohledně hlavní náplně předmětu 
projektu - předmět služby musí žadateli poskytnout pouze poskytovatel služby/dodavatel

• příjemce musí být vlastníkem nakoupené služby v plném rozsahu

Program Inovační vouchery – Výzva III

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=560752


Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě II programu Inovační vouchery

• nižší alokace (nyní 100 mil. Kč, ve Výzvě II 164 mil. Kč)

• doba realizace stanovena na 1 rok od data přijatelnosti (ve Výzvě II do 31. 12. 2012)

Program Inovační vouchery – Výzva III



Druh Výzvy: Průběžná

Zahájení příjmu žádostí: 3. 1. 2018 - 31. 12. 2018 (23:59:59)

Forma podpory: Dotace de minimis, míra podpory: 50 %

Minimální dotace: 100 tis. Kč, maximální dotace: 1 mil. Kč

Alokace: 50 mil. Kč

- žadatel musí být registrován jako poplatník daně z příjmu nejméně po dobu dvou uzavřených
daňových období

- konkrétní technické řešení musí být realizováno v rámci 1 projektu

- lze podat více projektů na 1 IČ, pozdější navyšování rozpočtu v rámci projektu není možné (v
předchozí výzvě jen 1 projekt, bylo možné navýšit rozpočet)

Inovace – Výzva VI (projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví)



Podporované aktivity:
Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě
Přihlášek vynálezů/patentů
Ochranných známek
Užitných vzorů
Průmyslových vzorů

Způsobilé výdaje:
Služby oprávněných zástupců
Překlady
Správní poplatky

Inovace – Výzva VI (projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví)



Žadatel/příjemce podpory:
Podnikatelský subjekt - malý a střední podnik
Veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, 
v platném znění
Vysoká škola a ostatní instituce terciálního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění

Vybrané podmínky Výzvy:
pokud žadatel zjistí, že na jeho řešení mu ochrana práv průmyslového vlastnictví udělena nebude, 
provede změnové řízení, kterým sníží závazné  indikátory a adekvátně tomu i způsobilé výdaje
pro stanovení hodnoty zakázky z hlediska Pravidel pro výběr dodavatele není rozhodující hodnota 
celého projektu, ale vždy konkrétní technické řešení  a konkrétní právo k ochraně průmyslového 
vlastnictví

Inovace – Výzva VI (projekt na ochranu práv 
průmyslového vlastnictví)



Výzvy – OSA 2

Rozvoj podnikání 
a konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků 



dotace: 1 000 000 Kč - 30 000 000 Kč
míra podpory: malý podnik 45 % způsobilých výdajů (ZV), střední podnik 35 % ZV
typ výzvy: průběžná
alokace: 1 400 000 000 Kč
nejzazší termín pro ukončení projektu: 31. prosince 2022

vyhlášení Výzvy III dne 22. června 2018
zpřístupnění žádosti o podporu v MS 2014+ dne 22. června 2018 v 10:00
příjem Žádostí o podporu od 22. října 2018 v 10:00 do 22. května 2019 v 10:00
(Řídící orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace 
v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu) 

Podporované aktivity:

• projekt rekonstrukce objektu - realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) 
nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností 
uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE

Program Nemovitosti– Výzva III



Způsobilé výdaje

• dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, 
úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, 
pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov

• další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku 
(zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí 
s realizací projektu)

Program Nemovitosti– Výzva III



Další vybrané podmínky Výzvy III programu Nemovitosti

• nelze podpořit takový projekt, jehož realizace byla stavebníkem zahájena před podáním Žádosti o podporu 
a stavba byla úmyslně přerušena s cílem získat na její dokončení dotační podporu (jedná se o takové stavby, 
které byly přerušeny v období kratším než 1 rok před podáním Žádosti o podporu)

• velikost podlahové plochy musí po realizaci projektu dosahovat min. 500 m2

• příjemce dotace může na základě znaleckých posudků a odborných odhadů prokázat, že náklady 
na odstranění stávajícího objektu a výstavbu nového jsou < než náklady na jeho rekonstrukci, poté je 
možné získat podporu na odstranění stávajícího objektu a výstavbu objektu nového

— ekonomické posouzení lze nahradit posudkem/stanoviskem s kulatým razítkem projektanta, který 
označí řešené objekty z technického/statického hlediska za nerekonstruovatelné

• max. výše dotace na jednotku obestavěného prostoru po realizaci projektu při průměrné světlé výšce 
místností objektu pod 6 m je 3 000 Kč/m3

• max. výše dotace na jednotku obestavěného prostoru po realizaci projektu při průměrné světlé výšce 
místností objektu nad 6 m (včetně) je 1 500 Kč/m3

• povinná registrace v Národní databázi brownfields v jedné z kategorií: 

— brownfield

— nemovitost k rekonstrukci

Program Nemovitosti– Výzva III

https://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/


Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě II programu Nemovitosti

• průběžná výzva

• delší doba realizace (až do 31. 12. 2022)

• navýšení alokace (nyní 1,4 mld. Kč, ve Výzvě II 950 mil. Kč)

• pouze rekonstrukce objektu, nikoli revitalizace plochy pro vlastní podnikání

• snížení max. dotace (nyní max. 30 mil. Kč, ve Výzvě II 50 mil. Kč)

• propojené firmy mohou podat jen 1 žádost (ve Výzvě II jedna žádost na IČ)

• projekt musí získat v hodnocení min. 70 bodů (ve Výzvě II 60 bodů)

• žadatel nezíská body navíc v případě, že má stavební povolení již jako přílohu žádosti o dotaci

Program Nemovitosti– Výzva III



dotace: 500 000 Kč – 5 000 000 Kč
míra podpory: 50 % způsobilých výdajů
typ výzvy: průběžná
alokace: 400 000 000 Kč
nejzazší termín pro ukončení projektu: 31. srpna 2022

vyhlášení Výzvy III dne 26. června 2018
zpřístupnění žádosti o podporu v MS 2014+ dne 26. června 2018 ve 12:00
příjem Žádostí o podporu od 15. srpna 2018 ve 12:00 do 30. května 2019 ve 12:00

Podporované aktivity:

• výstavba nových školicích center

• rekonstrukce školicích center

• pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.

• pořízení vzdělávacích programů

Program Školicí střediska – Výzva III



Způsobilé výdaje

• dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, 
inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, 
technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání)

• dlouhodobý nehmotný majetek (školicí program, software a data)

• drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Program Školicí střediska – Výzva III



Další vybrané podmínky Výzvy III programu Školicí střediska 

• počet podaných žádostí není omezen (jen výší 200 000 € de minimis)

• nadpoloviční většinu z proškolených osob (tj. 51 a více %) musí tvořit zaměstnanci podniků 
z podporovaných odvětví 

• po dobu udržitelnosti je žadatel povinen zabezpečit vytíženost školicího střediska minimálně 30 % 
z fondu pracovních dní v roce

— za vytížený den se počítá takový, kdy je kapacita školicího střediska naplněna alespoň z 30 % 
a čistá doba školení je alespoň 3 hodiny (180 minut)

• součástí školicího střediska mohou být i prostory, které neslouží výhradně jako školicí místnost, tj. 
kanceláře pro lektory či vedení školicího střediska, sociální zařízení, prostory pro přípravu drobného 
občerstvení, chodby

— podlahová plocha těchto prostor v m2, tj. servisních prostor, však nesmí přesáhnout 50 % plochy 
všech školicích místností v m2

Program Školicí střediska – Výzva III



Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě II programu Školicí střediska 

• průběžná výzva

• delší doba realizace (až do 31. 8. 2022)

• vyšší alokace (nyní 400 mil. Kč, ve Výzvě II 250 mil. Kč)

• zkrácení doby udržitelnosti na 3 roky (z 5 let)

• odstranění podmínky, že žadatel musí mít v daňovém přiznání za poslední uzavřené účetní období 
převažující činnost dle výzvou podporovaných CZ NACE

• technické zhodnocení je způsobilým výdajem i v případě, kdy nemovitost není ve vlastnictví žadatele

Program Školicí střediska – Výzva III



▪ dotace: 1 – 20 mil. Kč
▪ míra podpory: malý podnik 45 % ZV, střední podnik 35 % ZV
▪ typ výzvy: průběžná
▪ vyhlášení 12/2018

Podporované aktivity:

• pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo
stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu
nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm
inovace.

▪ projekt by měl být zacílen na pořízení a propojení výrobních technologií, jakými jsou moderní
stroje a zařízení a nevýrobních technologií, jakými mohou být např. technologie na měření a
sledování výrobku
▪ nevýrobní technologie jsou pak podpůrným nástrojem výrobních technologií, jelikož
umožňují vlastní měření a sledování výrobku, manipulaci, mezioperační skladování, značení,
diagnostiku, sběr a zpracování dat atp.
▪ důležité je, aby technologie byly propojeny obousměrnou komunikací

Technologie, průmysl 4.0



▪ Způsobilé výdaje:

̶ dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup
strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu,

̶ dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný
provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, data, databáze v rámci předmětného projektu,

̶ výdaje na pořízení provozních souborů přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a
zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího
samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase.

̶ odlišná definice způsobilých výdajů (ZV), které na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % z
investičních výdajů na nevýrobní technologie; z celkových ZV projektu mohou být výdaje na
výrobní technologie 33,3 % - 1/3!

Technologie, průmysl 4.0



▪ dotace: 450 tis. – 1 mil. Kč, nově VŘ nad 500 tis. bez DPH
▪ míra podpory: 45 % ZV
▪ typ výzvy: průběžná
vyhlášení 10/2018
žadatel: Podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého a vznikla v období od 1. 1. 2014 
(včetně) do 31. 12. 2017 (včetně).  

Podporované aktivity:

• podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na
pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou
obnovu stávajícího strojního zařízení.

Způsobilé výdaje:

• dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci),

• dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz 
strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu,    

• drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, 
software), a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného 
majetku. Náklady na jeho pořízení nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů.

Technologie – pro začínající podniky



Výzvy – OSA 3

Účinné nakládání energií, rozvoj 
energetické infrastruktury 
a OZE, podpora zavádění nových 
technologií v oblasti nakládání energií 
a druhotných surovin



dotace: 300 000 Kč - 400 000 000 Kč (současně max. 15 000 000 €)
max. výše podpory na energetický posudek (EP): 350 000 Kč 
(zároveň podíl nákladů na zpracování EP < 2 % celkových ZV)
míra podpory: malý podnik 50 % způsobilých výdajů (ZV), střední podnik 40 % ZV,
velký podnik 30 % ZV
míra podpory na náklady na EP, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového 
řízení: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV
typ výzvy: průběžná
alokace: 6 000 000 000 Kč
nejzazší termín pro ukončení projektu: 31. prosince 2022

příjem Žádostí o podporu od 2. července 2018 v 16:00 do 29. dubna 2019 ve 23:59

Program Úspory energie – Výzva IV



Podporované aktivity:

• modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích 
výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

• zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření hardware a sítě včetně příslušného softwaru 
související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001

• modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí 
ke zvýšení její účinnosti

• modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií 
za nové efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod – LED)

• realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového 
pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou 
náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)

• využití odpadní energie ve výrobních procesech

• snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo 
opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti

• instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické 
systémy)

• instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku 
s ohledem na jeho provozní podmínky

• instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má 
vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO).

Program Úspory energie – Výzva IV



Způsobilé výdaje

• dlouhodobý hmotný majetek

• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého 
hmotného majetku)

• energetický posudek

• projektová dokumentace

• náklady na organizaci výběrového řízení

Program Úspory energie – Výzva IV



Další vybrané podmínky Výzvy IV programu Úspory energie 

• v rámci této výzvy počet žádostí na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) není omezen

• v dané budově musí převažovat činnosti odpovídající podporovaným aktivitám CZ-NACE předmětu 
projektu; za převažující činnost se považuje stav, kdy je prováděna na více než 60 % z celkové 
energeticky vztažné plochy

• projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie

• projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 25 tis. Kč na úsporu 
1 GJ

• projektu, který dosáhne hodnoty vnitřního výnosového procenta vyšší než 20 % (bez dotace), 
nebude dotace poskytnuta

Program Úspory energie – Výzva IV



Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě III programu Úspory energie 

• snížení min. dotace (nyní 300 tis. Kč, ve Výzvě III 500 tis. Kč)

• delší doba realizace (až do 31. 12. 2022; na základě odůvodněné žádosti může MPO prodloužit 
dobu realizace až do 30. 6. 2023)

• vyšší míra podpory na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a (nově) 
na organizaci výběrového řízení (nyní dle velikosti žadatele 80/70/60 %, ve Výzvě III 50/40/30 %)

• náklady na organizaci výběrového řízení jsou způsobilým výdajem, max. výše ZV činí 200 tis. Kč 
(limity dle rozsahu zakázky a zároveň dle bodu výše)

• zkrácení doby udržitelnosti pro MSP (nyní 3 roky, ve Výzvě III 5 let)

• snížení minimálního počtu bodů (nyní stačí 50 bodů, ve Výzvě III 60 bodů)

• uvolnění limitu vnitřního výnosového procenta (nyní je možné podpořit projekty s IRR do 20 %, 
ve Výzvě III pouze do 15 %)

• prodloužení doby na akceptaci Rozhodnutí (nyní 180 dní, ve Výzvě III 120 dní)

Program Úspory energie – Výzva IV



dotace: 500 000 Kč – 500 000 000 Kč (současně max. 20 000 000 €)
max. výše podpory na energetický posudek: 350 000 Kč
míra podpory: malý podnik 50 % způsobilých výdajů (ZV), střední podnik 45 % ZV,
velký podnik 40 % ZV
typ výzvy: průběžná
alokace: 1 000 000 000 Kč
nejzazší termín pro ukončení projektu: 31. prosince 2022

vyhlášení Výzvy III dne 11. června 2018
příjem Žádostí o podporu od 11. června 2018 v 16:00 do 31. března 2019 ve 23:59

Program Úspory energie v SZT– Výzva III



Podporované aktivity:

• výstavba, rozvoj a propojování existujících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic 
za účelem vyššího využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s cílem dosažení úspor 
primární energie

• rekonstrukce stávajících soustav zásobování tepelnou energií včetně předávacích stanic s cílem 
maximálního dosažení úspor primární energie, případně využití tepla z vysokoúčinné kombinované výroby 
elektřiny a tepla nebo odpadního tepla z průmyslových procesů

• instalace a modernizace technologických zařízení související s distribucí včetně měření a regulace 
v soustavách zásobování tepelnou energií

• instalace a rekonstrukce vysokoúčinných plynových kogeneračních jednotek v soustavách zásobování 
tepelnou energií

• instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel pro předehřev TV, které budou součástí soustav 
zásobování tepelnou energií. Toto opatření bude způsobilé, pokud bude součástí jakékoliv kombinace výše 
podporovaných aktivit a); b); c); d) které budou v rámci způsobilých výdajů převažovat

• instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn, ale pouze v režimu de minimis

Program Úspory energie v SZT– Výzva III



Způsobilé výdaje

• výdaje na stavbu a technologická zařízení včetně měření a regulace v soustavách zásobování 
tepelnou energií nezbytná pro dosažení úspor primární energie

• dlouhodobý hmotný majetek

• dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého 
hmotného majetku)

• energetický posudek (podpora se neposkytuje na energetické audity pro velké podniky v případě, 
že se jedná o audity prováděné podle čl. 8 odst. 4 Směrnice 2012/27/EU)

Program Úspory energie v SZT– Výzva III



Další vybrané podmínky Výzvy III programu Úspory energie v SZT

• jeden ekonomický subjekt (1 IČ) může podat maximálně 8 Žádostí o dotaci

• v rámci projektu lze uplatnit pouze 1 místo realizace

• místo realizace by mělo být součástí jedné soustavy dálkového vytápění a chlazení

• žadatel musí být nejpozději v době podání poslední žádosti o platbu držitelem licence na výrobu 
tepelné energie a/nebo elektrické energie

• projektu, který dosáhne hodnoty vnitřního výnosového procenta (IRR) většího než 15 %, nebude 
podpora poskytnuta

Program Úspory energie v SZT– Výzva III



Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě II programu Úspory energie v SZT

• průběžná výzva

• prodloužení doby realizace (až do 31. 12. 2022)

• snížení alokace (nyní 1 mld. Kč, ve Výzvě II 2,5 mld. Kč)

• nově aktivita instalace a rekonstrukce výtopen na zemní plyn – jen v režimu de minimis

• zvýšení max. dotace (nyní max. 500 mil. Kč, zároveň max. do výše 20 mil. EUR, ve Výzvě II max.     
400 mil. Kč)

• zkrácení doby udržitelnosti v případě MSP (nyní 3 roky, ve Výzvě II 5 let)

Program Úspory energie v SZT– Výzva III



dotace: 200 000 Kč – 200 000 €
max. výše podpory na dokumentaci pro provedení stavby (DPS): 350 000 Kč 
(současně < 2 % celkových investičních nákladů na stavbu)
míra podpory: malý podnik 80 % způsobilých výdajů (ZV), střední podnik 70 % ZV,
velký podnik 60 % ZV
typ výzvy: průběžná
alokace: 100 000 000 Kč (z toho min. 40 % garantováno pro MSP)
nejzazší termín pro ukončení projektu: 31. prosince 2022

vyhlášení Výzvy II dne 29. června 2018
příjem Žádostí o podporu od 16. července 2018 v 16:00 do 15. ledna 2020 ve 23:59

Podporované aktivity:

• podpora výstavby nových energeticky efektivních budov

• podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, 
v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů

Program Úspory energie – Energeticky efektivní 
budovy – Výzva II



Způsobilé výdaje

• dlouhodobý hmotný majetek

— poskytovatel podpory bude v rámci pořízení stavebních prací považovat za způsobilé pouze 
vícenáklady na provedení budov (nové, nástavba, přístavba) s vyšším energetickým standardem 
do výše 3 000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy

— pokud cena za vícenáklad výše uvedených stavebních prací bude vyšší než 3 000 Kč/m2

energeticky vztažné plochy, bude tento rozdíl považován za nezpůsobilý výdaj

• energetické posouzení

• technický dozor investora

• projektová dokumentace

• Blower Door Test

Program Úspory energie – Energeticky efektivní 
budovy – Výzva II



Další vybrané podmínky Výzvy II programu Úspory energie - Energeticky efektivní budovy

• každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně deset žádostí

• v rámci projektu je možné uplatnit jen jedno místo realizace

• maximální absolutní výše dotace na dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci 
pro provedení stavby a pro energetické posouzení činí 350 tis. Kč a současně maximálně 2 % 
celkových investičních výdajů na pořízení stavby/nástavby/přístavby 

• maximální výše způsobilých výdajů na výkon technického dozoru činí 150 Kč/m2 energeticky vztažné 
plochy 

• maximální výše způsobilých výdajů na Blower Door Test činí 10 Kč/m3

Program Úspory energie – Energeticky efektivní 
budovy – Výzva II



Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě I programu 
Úspory energie - Energeticky efektivní budovy

• průběžná výzva

• prodloužení doby realizace (až do 31. 12. 2022)

• zkrácení doby udržitelnosti v případě MSP (nyní 3 roky, ve Výzvě I 5 let)

• vyšší podíl alokace pro VP (nyní až 60 %, ve Výzvě I 20 % alokace)

• podporovanými aktivitami nejsou sklady a budovy, u kterých skladové prostory tvoří více než 30 % 
energeticky vztažné plochy

• nová příloha k žádosti o podporu – energetické posouzení (souhrnný dokument od energetického 
specialisty, zahrnuje i PENB)

Program Úspory energie – Energeticky efektivní 
budovy – Výzva II



Výzvy – OSA 4

Rozvoj vysokorychlostních 
přístupových sítí k internetu 
a informačních a komunikačních 
technologií



dotace: 1 000 000 Kč - 150 000 000 Kč
míra podpory: malý podnik 45 % způsobilých výdajů (ZV), střední podnik 35 % ZV,
velký podnik 25 % ZV
typ výzvy: průběžná
alokace: 1 500 000 000 Kč
nejzazší termín pro ukončení projektu: 29. července 2022

vyhlášení Výzvy IV dne 28. června 2018
zpřístupnění žádosti o podporu v MS 2014+ dne 17. srpna 2018 v 9:00
příjem Žádostí o podporu od 31. srpna 2018 v 9:00 do 31. května 2019 ve 23:59

Podporované aktivity:

• budování a modernizace datových center

Program ICT a sdílené služby – Budování a 
modernizace datových center – Výzva IV



Způsobilé výdaje

• pozemky

• stavby

• investice do hmotného a nehmotného majetku

• služby poradců, expertů, studie

• nájemné

• projektová dokumentace (do výše de minimis)

Program ICT a sdílené služby – Budování a 
modernizace datových center – Výzva IV



Další vybrané podmínky Výzvy IV programu ICT a sdílené služby – Budování a modernizace 
datových center 

• každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní 
žádost o podporu)

• datovým centrem se zde rozumí moderní datové centrum, které má optimalizovanou spotřebu 
elektrické energie, využívá hospodárný hardware a jeho virtualizaci; datové centrum poskytuje 
pronájem a provoz aplikací včetně pronájmu výpočetního výkonu ve vysoce bezpečném prostředí, 
hlavní konektivita do internetu je zajištěna pomocí optické trasy

• modernizace datového centra je definována jako zvýšení celkové užitkové hodnoty datového centra 
(tedy nikoli pouze jeho kapacity); modernizací není pouhá výměna prvku sítě, pokud tento nový 
prvek nepřináší kvalitativní zlepšení technických parametrů

• minimální počáteční investice do dl. majetku činí 0,3 mil. Kč pro malý podnik, 0,5 mil. Kč pro střední 
podnik a 1 mil. Kč pro velký podnik

Program ICT a sdílené služby – Budování a 
modernizace datových center – Výzva IV



Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě II programu 
ICT a sdílené služby – Budování a modernizace datových center 

• průběžná výzva

• vyšší alokace (nyní 1,5 mld. Kč, ve Výzvě II 750 mil. Kč)

• doba realizace takřka až 4 roky (do 29. 7. 2022; na základě řádně zdůvodněné žádosti může MPO 
povolit prodloužení doby realizace až do 31. 7. 2023)

• větší rozsah dotace (nyní min. dotace 1 mil. Kč a max. 150 mil. Kč, ve Výzvě II min. dotace 10 mil. Kč, 
max. 120 mil. Kč)

• doba udržitelnosti je v případě MSP 3 roky

• nově je způsobilým výdajem nájem pozemků a budov a projektová dokumentace

• každý projekt může být pod jedním IČ realizován v max. čtyřech místech realizace projektu

• velké podniky mohou do způsobilých výdajů zahrnout náklady na pořízení dl. nehm. majetku pouze 
do výše 50 % ostatních způsobilých investičních výdajů na projekt (ve Výzvě II do výše 100 %)

Program ICT a sdílené služby – Budování a 
modernizace datových center – Výzva IV



dotace: 3 000 000 Kč - 100 000 000 Kč
míra podpory: malý podnik 45 % způsobilých výdajů (ZV), střední podnik 35 % ZV,
velký podnik 25 % ZV
typ výzvy: průběžná
alokace: 500 000 000 Kč (z toho max. 20 % pro VP)
nejzazší termín pro ukončení projektu: 27. července 2022

vyhlášení Výzvy IV dne 25. června 2018
zpřístupnění žádosti o podporu v MS 2014+ dne 14. srpna 2018 v 9:00
příjem Žádostí o podporu od 28. srpna 2018 v 9:00 do 28. května 2019 ve 23:59

Podporované aktivity:

• zřizování a provoz center sdílených služeb

Program ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz 
center sdílených služeb – Výzva IV



Způsobilé výdaje

• mzdové náklady (ve výši minimálně 50% všech způsobilých výdajů),

• služby expertů (pouze MSP)

• nájemné

• investiční (dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek) a ostatní neinvestiční výdaje související 
s projektem v režimu de minimis

Program ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz 
center sdílených služeb – Výzva IV



Další vybrané podmínky Výzvy IV programu 
ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz center sdílených služeb 

• každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt (tzn. jednu aktivní žádost 
o podporu), tento projekt může zahrnovat jen jedno místo realizace

• centrem sdílených služeb se rozumí funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, 
provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce s přidanou hodnotou, a to buď od společností v rámci 
své skupiny, nebo od externích zákazníků; touto vnitropodnikovou funkcí může být účetnictví, finance a 
finanční řízení podniku, administrace v oblasti lidských zdrojů, správa informačních systémů, řízení zásob, 
sofistikované kreativní aktivity a správa a optimalizace výrobních systémů

• minimální počáteční investice do dl. majetku činí 0,3 mil. Kč pro malý podnik, 0,5 mil. Kč pro střední podnik 
a 1 mil. Kč pro velký podnik

• malý podnik musí vytvořit min. 5 pracovních míst, střední podnik min. 10 pracovních míst a velkých podnik 
20 pracovních míst

• nově vytvořená pracovní místa je příjemce povinen zachovat po dobu 5 let (3 let v případě MSP) ode dne 
prvního obsazení příslušného pracovního místa

• velké podniky mohou do způsobilých výdajů zahrnout náklady na pořízení dl. nehm. majetku pouze do výše 
50 % celkových způsobilých investičních nákladů na počáteční investici

Program ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz 
center sdílených služeb – Výzva IV



Vybrané podstatné změny oproti předchozí Výzvě II programu 
ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz center sdílených služeb 

• průběžná výzva

• nižší alokace (nyní 500 mil. Kč, ve Výzvě II 700 mil. Kč)

• doba realizace takřka až 4 roky (do 27. 7. 2022; na základě řádně zdůvodněné žádosti může MPO povolit 
prodloužení doby realizace až do 31. 7. 2023)

• zvýšení min. dotace (nyní min. dotace 3 mil. Kč, ve Výzvě II min. dotace 1 mil. Kč)

• doba udržitelnosti je v případě MSP 3 roky

• snížení min. počtu vytvořených pracovních míst (nyní dle velikosti podniku 5/10/20 pracovních míst, 
ve Výzvě II 10/20/40 pracovních míst)

• při výpočtu celkové změny počtu zaměstnanců se berou v úvahu i nerelevantní pracovníci; mají-li být 
podpořena všechna pracovní místa vytvořená v kategorii relevantních pracovníků, nesmí dojít k poklesu ani 
v kategorii nerelevantních

• velký podnik může být žadatelem jen v případě, že doloží smlouvu o spolupráci s MSP

• míra home office na jednoho pracovníka může být max. 20 % jeho pracovního úvazku (ve Výzvě II nesměl 
home office přesáhnout 40 % v souhrnu za všechny pozice)

Program ICT a sdílené služby – Zřizování a provoz 
center sdílených služeb – Výzva IV



Nová ustanovení výzev



Nová ustanovení výzev

Tři nové povinnosti v rámci výzev ve 2. kvartálu 2018

• povinnost zveřejnění účetní závěrky

— opatření přímo souvisí s dostupností údajů k určení velikosti podniku žadatele

• povinnost registrace v Registru skutečných majitelů

• nepřijatelnost společností s ručením omezeným s podíly ve formě kmenových listů

— druhé a třetí opatření souvisí s vlastnickou strukturou žadatele

— vše s výjimkou kmenových listů jsou zákonné povinnosti 



Zveřejnění účetní závěrky

Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti podle svého 
čestného prohlášení a ostatních příloh:

Neplní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní
závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob. Tento odstavec se týká jen těch subjektů, které takové povinnosti mají uloženy.
Poskytovatel provede kontrolu dodržování této povinnosti za období, za které vyplňuje uchazeč
formulář finanční analýzy, v případě subjektů, které nemají tuto povinnost stanovenou zákonem
za celé toto období, bude její plnění kontrolováno za období, za které mají tuto povinnost
stanovenou. Příjemce je povinen tuto povinnost plnit po celou dobu realizace projektu.

• Za splnění povinnosti se považuje, pokud bylo před podáním žádosti učiněno podání
do Obchodního rejstříku. Podání bude doloženo potvrzením elektronické podatelny Obchodního
rejstříku, kopií samotného podání a dokumenty určenými k zveřejnění. Pokud již subjekt podal
daňové přiznání za rok 2017, je povinen tyto údaje vyplnit do formuláře finanční analýzy a zároveň
mít související účetní závěrku zveřejněnu ve sbírce listin nebo učiněno podání vedoucí k uveřejnění,
jak je uvedeno výše.

• Zpětné splnění této povinnosti až po podání žádosti není možné.

• Dokumenty do sbírky listin se zakládají elektronickým podáním.



Zápis v evidenci skutečných majitelů

Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti podle svého 
čestného prohlášení a ostatních příloh:

Nemá zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v registru skutečných majitelů dle § 118b
odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

• Za splnění povinnosti se považuje, pokud byl před podáním žádosti podán návrh na zápis
skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Podání bude doloženo potvrzením
elektronické podatelny rejstříkového soudu a kopií samotného podání včetně příloh. Pokud je návrh
podán v listinné podobě, bude doložena kopie návrhu včetně příloh, ze které bude patrné, že tento
návrh byl rejstříkovému soudu podán před podáním žádosti.

— pro rok 2018 osvobozeno od poplatku

— na stránkách https://issm.justice.cz/ poměrně přehledně zpracovány informace k podání návrhu

— definice skutečného majitele obsažena v §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

— navrhovatelem může být osoba oprávněná jednat za subjekt (statutární orgán, zmocněnec)

https://issm.justice.cz/


Kmenové listy s.r.o.

Žadatelem/příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti podle svého 
čestného prohlášení a ostatních příloh:

Má formu společnosti s ručením omezeným, kde je k podílu (podílům) společníka (společníků) vydán
kmenový list podle § 137 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích).

• jedná se v podstatě o analogii listinných akcií na majitele



Další vybrané změny

• převaha průběžných výzev nad kolovými

• zrušena povinnost vyplňování monitorovacích zpráv typu Informace o pokroku

• změna kritérií pro hodnocení a výběru projektů – hospodárnost není bodována, ale je pouze
binárním kritériem

• změna udržitelnosti u MSP v případě některých výzev



Kontakty

Regionální kancelář pro Kraj Vysočina 

296 342 994

lucie.zackova@agentura-api.org

Komenského 31, Jihlava

(1. NP)



Děkujeme za pozornost
jihlava@agentura-api.org
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