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1 Identifikace programu 

Prioritní osa 4 
Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a 

informačních a komunikačních technologií 

Tematický cíl 2  

(dle čl. 9 bodu 2, nařízení č. 1303/20131) 

Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních 

a komunikačních technologií 

Investiční priorita 2b 

(dle čl. 5 bodu 2b, nařízení č. 1301/20132) 

Vyvíjení produktů a služeb v oblasti IKT, elektronickým 

obchodem a zvyšováním poptávky po IKT 

Specifický cíl 4.2 
4.2 Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro 

konkurenceschopnost ekonomiky 

Doba trvání programu Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 20203 

Indikativní alokace na program (ERDF) 222 277 225 EUR 

 

2 Základní ustanovení 

Název navrhovatele programu podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Název poskytovatele podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Název subjektu, který přijímá žádosti o poskytnutí podpory:  

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST 

Název subjektu, který provádí hodnocení a výběr projektů: Ministerstvo průmyslu a obchodu ve 

spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST 

Program je vyhlášen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

přijatého Komisí na základě čl. 96 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 a v případě 

podpory malých a středních podniků podle zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního 

podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 

                                                           

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, 
Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a 
Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1080/2006. 
3 Viz čl. 26 nařízení č. 1303/2013. 
Při zohlednění pravidel pro způsobilost výdajů dle čl. 65 a pravidel pro zrušení závazku (pravidlo n+3) dle čl. 136 
nařízení č. 1303/2013, pravidel veřejné podpory a další platné legislativy. 
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Veřejná podpora: 

Podpora je poskytována v souladu s  Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, 

kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 

s vnitřním trhem4 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014 ), a může být proto slučitelná s vnitřním 

trhem ve smyslu čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a je vyňata z oznamovací povinnosti dle čl. 

108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. 

Podpora v rámci tohoto programu je dále poskytována podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze 

dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de 

minimis5 (dále jen „de minimis“).  

 

3 Předmět a účel programu podpory 

3.1 Cíl programu 
Cílem programu je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných 

ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení 

informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních 

digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů 

českých IT podniků na globálním trhu. V neposlední řadě rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků. 

Prostřednictvím podpory center sdílených služeb má tento program za cíl snižování investičních 

nákladů a nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím zvyšování jejich 

konkurenceschopnosti. 

Aktivity programu mají přímou vazbu na strategický cíl Národní RIS3 strategie „eBusiness a ICT v 

podnikání“. Jde především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami/projekty/operacemi 

specifického cíle E2.1 „Vyšší využívání ICT v podnikání“ Národní RIS3 strategie. 

3.2 Podporované a nepodporované aktivity 
Podporovanými aktivitami v rámci programu podpory jsou: 

1. Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a 

firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, 

přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související 

implementace; 

2. Zřizování a provoz center sdílených služeb; 

3. Budování a modernizace Datových center. 

 

                                                           

4 Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1- 84. 
5 Úřední věstník EU, L 352, 24. 12. 2013, str.  1- 8. 
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Nepodporovanými aktivitami v rámci programu jsou: 

1. služby call center, agentur práce, zprostředkovatelských agentur, školicích středisek; 

2. služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn 

v provozovně zákazníka; 

3. služby center zákaznické podpory; 

4. služby opravárenských center; 

5. aktivity směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové zařízení, 

lázně, restaurace atp.). 

 

4 Vymezení příjemců podpory 

4.1 Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat následující 

podmínky: 
a) je oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické 

činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, 

b) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním 

úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, 

c) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím6 a vůči 

poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání 

s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané 

nedoplatky, 

d) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho 

zaměstnanců, 

e) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků 

vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a 

neslučitelná s vnitřním trhem. 

f) Příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou podnikající 

podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění do 31.12.2013 nebo dle zákona 

č.90/2013 v platném znění,; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o 

zemědělství) s výstupem projektu mimo seznam uvedený v Příloze I Smlouvy o fungování EU 

v oblasti ICT.  

g) Další požadavky budou specifikovány jednotlivými výzvami. 

 

                                                           

6 Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Státnímu pozemkovému 
úřadu, Ministerstvu financí, jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu životního 
prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, Státnímu fondu 
kinematografie, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí 
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4.2 Příjemcem podpory nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti 

podle jeho čestného prohlášení 
a) dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) bylo rozhodnuto o jeho 

úpadku (pokud je soudem povolena reorganizace, která je podnikem splněna, nenahlíží se na 

podnik jako na podnik v úpadku a podmínka pro poskytnutí dotace je tak splněna), 

b) soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nařídil exekuci jeho 

majetku, 

c) je v likvidaci, 

d) byl mu soudem nebo správním orgánem uložen zákaz činnosti, týkající se provozování 

živnosti, 

e) je podnikem v obtížích dle Nařízení 651/2014.7  

 

5 Podmínky programu 

5.1 Podmínky přijatelnosti projektu 
a) Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy. Žadatel o poskytnutí 

dotace musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, 

kde bude projekt realizován. Způsob a požadovaný termín prokázání těchto vlastnických 

nebo jiných práv specifikuje Správce programu v příslušné výzvě.  

b) Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve výzvě k jeho předložení. 

c) Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím (vývozní 

subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, nebo na jiné běžné 

náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.); ani podporu podmiňující použití 

domácího zboží na úkor dováženého zboží, 

d) Nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu8,  

                                                           

7  Podnik se považuje za podnik v obtížích, pokud nastane alespoň jedna z následujících okolností: 
a)v případě společnosti s ručením omezeným (která není malým a středním podnikem a jejíž existence 
nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního 
kapitálu. Tento případ nastává, když odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a jiných prvků, jež se obecně 
považují za regulatorní kapitál společnosti) vede k negativní kumulativní částce, která překračuje polovinu 
upsaného základního kapitálu; 
b)v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým a 
středním podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulovaných ztrát došlo ke ztrátě 
více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti; 
c) je-li podnik předmětem kolektivního úpadkového řízení nebo splňuje kritéria stanovená ve vnitrostátních 
právních předpisech pro to, aby vůči němu bylo na žádost jeho věřitelů zahájeno kolektivní úpadkové řízení; 
d)v případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech: 
i) účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a 
ii) poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) je nižší 
než 1,0. 
8 Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný 
závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která 
událost nastane dříve. za zahájení prací se nepovažuje nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání 
povolení a zpracování studie proveditelnosti. 
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e) Projekt nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména: 

• rovné příležitosti mezi muži a ženami (dodržování předpisů EU a ČR v oblasti 

nediskriminace, především zákoník práce), 

• udržitelný rozvoj (dodržování předpisů EU a ČR v oblasti ochrany životního prostředí, 

především zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, zákon o odpadech apod.). 

f) Další požadavky budou specifikovány jednotlivými výzvami. 

5.2 Ostatní podmínky 
a) Dotace bude příjemci dotace poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vydaného správcem programu (dále jen „Rozhodnutí“), jehož součástí jsou závazné Podmínky 

poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“). 

b) Příjemce se dále řídí Pravidly pro výběr dodavatelů a Pravidly způsobilosti výdajů a publicity. 

c) Příjemce dotace je povinen o způsobilých výdajích projektu vést analytickou evidenci 

nezbytnou pro provádění auditů a kontrol. Je povinen dokumentaci stanovenou 

v Podmínkách a podklady uchovat po dobu 10 let ode dne ukončení projektu, a zároveň 

minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OP Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (předpokládá se v roce 2027) v souladu s čl. 140 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013.  

d) Podpora bude poskytnuta v souladu s „Pravidly spolufinancování Evropských strukturálních a 

investičních fondů v programovém období 2014 – 2020 “ a bude proplácena zpětně po 

ukončení projektu nebo jeho etapy za předpokladu splnění Podmínek na základě dokladů 

předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné 

předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy=fáze projektu) z vlastních zdrojů 

příjemce podpory. 

e) Řídící orgán sleduje pro účely monitoringu indikátory, mj. na úrovni jednotlivých projektů, ke 

kterým je příjemce podpory povinen předávat data ukazatelů specifikovaných ve výzvě a 

v podmínkách programu. 

f) Shoda projektu s Národní RIS3 strategií9 bude ověřena v rámci hodnocení projektu, a to z 

hlediska naplňování výběrových kritérií definovaných v příslušné výzvě k tomuto programu 

podpory. 

g) Další povinnosti příjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách a v Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace. 

5.3 Způsobilé výdaje 

5.3.1. Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky 

 musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musejí 

být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, 

 musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně souviset s realizací 

projektu, 

 musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu 

                                                           

9 Národní Strategie inteligentní specializace České republiky (Národní RIS 3) 
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 musí být před proplacením z ERDF prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory, není-li 

stanoveno jinak, 

 musí být doloženy průkaznými účetními doklady (včetně doložení úhrad), 

5.3.2. Způsobilými výdaji jsou zejména 

 Dlouhodobý hmotný majetek 

o Stavby, pozemky, rekonstrukce, projektová dokumentace, novostavby, hardware 

a sítě, stroje a zařízení; 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 

o Software, licence, know-how; 

 Vybrané provozní náklady 

o Mzdové náklady, služby poradců a expertů,  nájem prostor. 

5.3.3. Způsobilými výdaji nejsou 

 DPH (pokud je příjemce plátcem DPH); 

 výdaje uhrazené před datem přijatelnosti projektu; 

 splátky půjček a úvěrů; 

 sankce a penále; 

 náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní 

poplatky; 

 náklady na výběr dodavatelů; 

 náklady na výběr zaměstnanců. 

5.4 Odvětvové vymezení (dle CZ NACE) 
Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná výzva programu k předkládání projektů.  

 

6 Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího 
předložení a vyřízení 

Výčet náležitostí I. a II. stupně projektové žádosti stanoví výzva. 

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje informace o žadateli a o projektu, jejichž náležitosti budou 

specifikovány, včetně způsobu předložení žádosti, v jednotlivých výzvách. Výběr a hodnocení 

projektů probíhá na základě výběrových kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PIK. 

Výběrová kritéria budou specifikována v jednotlivých výzvách. Výběrová řízení v režimu zákona č. 

137/2006 Sb. související s daným projektem jsou poskytovatelem podpory kontrolována a 

hodnocena po schválení projektové žádosti a před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle 

požadavku § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Pokud se neaplikuje zákon č.137/2006 Sb., pak je příjemce 

dotace povinen postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů. Tato výběrová řízení se hodnotí 

nejdříve až po schválení projektové žádosti a po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
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Hodnocení provádí: 

1. Agentura CzechInvest dle kritérií přijatelnosti (binární ANO/NE) 

2. Hodnotitelé dle výběrových kritérií 

3. Souhrnné hodnocení provede hodnotitelská komise (společné projednání a hlasování 

o podpoře projektu) 

4. Na základě stanovisek předešlých 3 stupňů hodnocení o poskytnutí dotace rozhodne Řídicí 

orgán OP PIK, tj. poskytovatel dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

 

7 Forma a výše podpory 

Forma podpory: Dotace  

Min. absolutní dotace pro jeden projekt: dle výzvy 

Max. absolutní dotace pro jeden projekt: 200 000 000Kč 

Míra podpory: 

- Dle regionální mapy podpory (25 % pro velké podniky, 35 % pro střední podniky, 45 % pro 

malé podniky); 

- Podpora na poradenské služby ve prospěch malých a středních podniků (maximální částka 

způsobilých výdajů na poradenské služby je 5 000 000 Kč). 

Projekty požadující dle míry podpory dotaci (a plánují dle toho úměrně nízké celkové způsobilé 

výdaje) nižší než minimální absolutní, jsou nepřijatelné a nebudou přijaty do hodnotícího procesu. 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není omezena. Maximální absolutní dotace je 

nepřekročitelná. Proto míra podpory bude alikvotně snížena u projektů s nadměrnou hodnotou 

způsobilých výdajů žádajících částku dotace odpovídající maximu absolutní částky dotace. 

Podpora bude poskytnuta v souladu s „Pravidly spolufinancování Evropských strukturálních a 

investičních fondů v programovém období 2014 – 202010“ a bude proplácena ex-post na základě 

dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné 

předfinancování výdajů projektu (nebo ucelené etapy=fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce 

podpory. 

Způsob předložení žádosti a její náležitosti stanoví výzva. 

 

8 Územní dimenze 

Územní dimenze v kontextu kohezní politiky EU 2014 – 2020 znamená možnost koncentrace 

prostředků z programů Evropských strukturálních a investičních fondů ve specifických typech území, 

podporující konkurenceschopnost (v závislosti na rozvojovém potenciálu) ČR a zohledňující 

                                                           

10 Materiál Ministerstva financí schválený vládou ČR usnesením č. 583 ze dne 14. července 2014. 
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požadavek na vyrovnávání územních disparit (ve vztahu k vnitřní diferenciaci území a koncentraci 

problémů ekonomického, sociálního či environmentálního charakteru). Principy územní dimenze 

budou pro tento program podpory vycházet z „Národního dokumentu k územní dimenzi“ 

schváleného vládou ČR dne 27. 8. 2014 usnesením č. 681 a budou konkrétně definovány v příslušné 

výzvě.  

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce podpory) nýbrž skutečné 

místo realizace projektu = realizace výdajů (např. umístění stavby, tzn. skutečné místo dopadu 

realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu, obce nebo města- tedy místo, 

kde se fakticky projeví poskytnutá podpora prostřednictvím změny výrobního postupu, zvýšením 

počtu pracovních míst apod.). 

Cílové území: Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy. Z hlediska územní dimenze bude 

tento program podpory zaměřen na rozvojová území11. 

 

9 Sankce za nedodržení podmínek programu 

Sankce za nedodržení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách k Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 

 

10 Ostatní ustanovení 

Na podporu není právní nárok. O konečné výši dotace rozhoduje Řídící orgán. 

                                                           

11 Jde o rozvojová území dle typologie Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020. 
Takto identifikovaná územní dimenze automaticky neznamená, že všechny projekty realizované v rámci tohoto 
programu podpory budou moci být podpořeny výhradně pouze v daném typu území. 


