
 

 

Shrnutí pro veřejnost k VZ o implementaci OP PIK za rok 2016 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen MPO) je dle usnesení vlády České republiky 

(dále jen ČR) č. 867/2012 pověřeno řízením Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost (dále jen OP PIK). Vláda ČR schválila tento operační program (dále 

jen OP) 14. 7. 2014 usnesením č. 581/2014. OP PIK je základním programovým 

dokumentem MPO pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních 

a investičních fondů (dále jen ESIF) v období 2014-2020. Zprostředkujícím subjektem je pro 

OP PIK Agentura pro podporu podnikání a investic (API), která vznikla 1. 6. 2016 dle zákona 

č. 47/2002 Sb. Ve vazbě na klíčové strategické dokumenty a ve spolupráci s relevantními 

partnery byly identifikovány čtyři věcně zaměřené prioritní osy (dále jen PO) a jedna PO na 

technickou pomoc. Intervence v rámci OP PIK budou spolufinancovány z Evropského fondu 

pro regionální rozvoj (dále jen EFRR). Celková finanční alokace z EFRR pro OP PIK je 

4 331,1 mil. EUR. Celkové způsobilé výdaje (CZV) činí za PO 1 2 705,0 mil. EUR, PO 2 

1 321,2 mil. EUR, PO 3 2 352,4 mil. EUR, PO 4 1 415,7 mil. EUR a PO 5 147,8 mil. EUR. 

Pro přepočet korunových údajů byl použit kurz Evropské centrální banky 27,045 CZK/EUR 

z prosince 2016. Pro účely implementace OP PIK je využito nižšího členění OP na dílčí, 

takzvané programy podpory (dále jen PP). Vláda ČR na svém jednání 9. 2. 2015 schválila 

20 PP z předpokládaného celkového počtu 24 PP. Ke schválení OP PIK ze strany Evropské 

komise (dále jen EK) došlo 29. 4. 2015, na nějž 28. 5. 2015 navázalo schválení výběrových 

kritérií Monitorovacím výborem (dále jen MV) OP PIK, což byla jedna ze základních 

podmínek pro vyhlášení výzev. 

V podstatě ihned po schválení programu OP PIK v dubnu 2015 ze strany Evropské komise 

byly v květnu 2015 vyhlášeny první výzvy. Do konce roku 2015 bylo vyhlášeno celkem 39 

výzev v objemu 1,2 mld. EUR. Odezva podnikatelského sektoru na vyhlášené výzvy byla 

nad očekávání ŘO OP PIK. Prioritou roku 2016 bylo proto zejména hodnocení výzev. V roce 

2016 bylo vyhlášeno dalších 38 výzev v objemu 1,4 mld. EUR. K 31. 12. 2016 bylo celkem 

přijato 5 218 plných žádostí ve výši 1,6 mld. EUR EFRR a bylo vydáno 550 Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace v objemu 155,3 mil. EUR. 

V prosinci 2016 bylo v právních aktech zazávazkováno 155,3 mil. EUR. V roce 2016 bylo 

také zahájeno proplácení žádostí o platbu, celkem bylo proplaceno k 31. 12. 2016 cca 

6,1 mil. EUR. V dalším průběhu implementace OP PIK je reálný předpoklad plnění 

stanovených cílů. V roce 2017 ŘO OP PIK předpokládá vyčerpat minimálně 443,7 mil. EUR. 

Na konci roku 2018 budou řídicí orgány poprvé konfrontovány s plněním pravidla  n+3, 

v případě OP PIK je třeba splnit limit 902,6 mil. EUR. Vzhledem k předpokládanému 

zrychlení čerpání a stanovenému cíli v roce 2017 je splnění pravidla n+3 v roce 2018 reálné. 

V rámci nastaveného cyklu Integrovaného systému řízení rizik (ISŘR) se dvakrát ročně 

provádí přehodnocení rizikovosti programů, a to vždy v únoru a srpnu daného roku, na 

datech k 30. 6. a 31. 12. daného roku. Jde o komplexní a koncepční vyhodnocení, na jehož 

počátku stojí sestavení registru rizik. Do registru vstupují rizika identifikovaná ze strany 

řídicích orgánů a rizika, která Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci 

(MMR-NOK), Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán (MF-PCO), Ministerstvo 



 

 

financí - Auditní orgán (MF-AO) či Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) identifikují na 

základě průběžného monitorování činnosti řídicích orgánů. Výsledkem je rozdělení 

programů dle rizikovosti na vysoce rizikové programy, středně rizikové programy a programy 

s nízkým rizikem. OP PIK zůstal i po přehodnocení rizikovosti v kategorii středně rizikových 

programů. Na základě faktorů rizikovosti byl sestaven plán opatření programu na rok 2017 

s cílem eliminovat identifikovaná rizika. 

Programové období 2014-2020 přináší některé významné změny v přístupech k monitoringu 

a vyhodnocování kohezní politiky. Nejdůležitější z nich je větší důraz na cílenost této politiky 

s tím, že větší pozornost by měla být věnována výsledkům namísto absorpce finančních 

zdrojů. Druhým významným prvkem je snaha o jasnější a jednoznačnější odlišení 

monitoringu od evaluací a větší důraz na hodnocení výsledků kohezní politiky 

prostřednictvím vhodně zvolených evaluačních metod. V roce 2016 již byly naplněny prvotní 

výstupy v podobě indikátoru Počet podniků pobírajících podporu, kdy hodnoty závazků 

(projekty s vydaným Rozhodnutím o poskytnutím dotace) za celý program překročily hranici 

1 400 podniků. Z pohledu indikátoru s vazbou na dotace se tak závazek blíží 15% hranici 

cílové hodnoty stanovené pro rok 2023. V návaznosti na počet vyhlášených výzev a počet 

administrovaných projektů se očekává, že se budou výstupy plnit zejména v průběhu roku 

2017, kdy bude mít značná část těchto projektů ukončenou fyzickou realizaci. Indikátor 

Počet podniků pobírajících podporu tak dosáhl zatím hodnoty 149. 

V průběhu roku 2016 bylo pokračováno v přípravě implementace finančních nástrojů dle 

výsledků Předběžného posouzení finančních nástrojů OP PIK. V srpnu 2016 byl vládou 

schválen program podpory Rizikový kapitál OP PIK s alokací 53 mil. EUR zaměřený na 

poskytování kapitálových investic začínajícím českým firmám. V rámci tohoto programu 

probíhala příprava dvou implementačních větví: fondu fondů a koinvestičního fondu. V rámci 

přípravy fondu fondů probíhalo jednání o dohodě o financování s Evropským investičním 

fondem, které bylo završeno podpisem dohody v lednu 2017. Paralelně probíhala příprava 

nově vytvářené státní investiční instituce Národní inovační fond, investiční společnost, a.s. 

(NIF) s předpokládaným spuštěním v létě 2017, která umožní správu evropských prostředků 

formou finančních nástrojů napříč řídicími orgány v podobě kapitálových fondů. NIF se po 

spuštění ujme správy koinvestičních fondů rizikového kapitálu a fondů Proof-of-concept OP 

PIK a OP PPR (Operační program Praha - pól růstu). 

V průběhu roku 2016 zároveň pokračovala příprava záručního a úvěrového nástroje ve 

spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Návrh dohody 

o financování mezi MPO a ČMZRB byl v průběhu podzimu 2016 konzultován s Evropskou 

komisí. Bankovní nástroje ve spolupráci s ČMZRB mají být využity v rámci programu 

Expanze na podporu rozvoje malých a středních podniků (327 mil. EUR) a programů Úspory 

energie a Úspory energie v SZT (pilotně 31 mil. EUR). 

V rámci přípravy Operačního manuálu OP PIK verze 3 a 4 bylo dotvořeno metodické 

prostředí pro postup implementace finančních nástrojů na straně řídicího orgánu. Během 

roku 2016 se MPO dále zapojovalo formou testování a připomínek do vytváření modulu 

finančních nástrojů v informačním systému MS2014+, který zajišťuje MMR-NOK. Příprava 



 

 

modulu finančních nástrojů probíhá podle harmonogramu dohodnutého se všemi 

zapojenými subjekty. 


