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Shrnutí pro veřejnost k Výroční zprávě o implementaci Operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost za rok 2018 

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost za rok 2018 (VZ OP PIK 2018) představuje informace o průběhu 

implementace OP PIK za období do 31. 12. 2018. Pro přepočet korunových údajů byl použit 

kurz Evropské centrální banky 25,967 CZK/EUR z prosince 2018.  

V roce 2018 bylo vyhlášeno v OP PIK celkem 68 výzev o celkové alokaci 971,45 mil. EUR 

EFRR (Evropský fond pro regionální rozvoj, pozn.: není-li uvedeno jinak, jsou finanční údaje 

uváděny za část EFRR). Výzvy byly vyhlašovány v prioritních osách 1 až 4 (PO1 až PO4). 

Jednalo se výzvy průběžné i kolové. K 31. 12. 2018 se Řídicímu orgánu (ŘO) podařilo 

vyhlásit výzvy pokrývající 119 % alokace programu.  

V roce 2018 bylo v rámci dotační programů přijato 3 081 plných žádostí v objemu 875,41 

mil. EUR. Více jak polovinu schválily výběrové komise jednotlivých programů podpory (PP) 

k financování (2 069 v objemu 550,07 mil. EUR). ŘO evidoval 1 856 vydaných Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) ve výši 515,31 mil. EUR, z toho nejvíce v PO1 (884 

v objemu 260,66 mil. EUR). Proplaceno bylo 3 315 žádostí o platbu za 385,26 mil. EUR.  

V rámci finančních nástrojů (FN) došlo v roce 2018 k převedení II. tranše ve výši 46,21 mil. 

EUR pro úvěrový FN v programu Expanze. Pro záruční FN v programu Expanze byla 

převedena I. tranše ve výši 38,51 mil. EUR. 

Celkové způsobilé výdaje, jež příjemci vykázali ŘO, dosáhly k 31. 12. 2018 výše 1 596,31 

mil. EUR. Celkové certifikované způsobilé výdaje v rámci OP PIK dosáhly výše 1 440,56 

mil. EUR. 

K vydávání Rozhodnutí i k proplácení žádostí o platbu docházelo napříč PO. V čerpání 

prostředků došlo v roce 2018 k výraznému zrychlení. V rámci OP PIK došlo v roce 2018 

k naplnění pravidla n+3 na 106,3 %. 

V roce 2018 byla spuštěna v ČR nová forma FN - kapitálové vstupy. V rámci fondu fondů 

ve správě Evropského investičního fondu (EIF) byly v průběhu roku 2018 vyjednávány 

smlouvy se dvěma finančními zprostředkovateli zaměřenými na fázi akcelerátor & seed, 

které byly podepsány 27. 12. 2018. Očekává se, že v 1. pololetí 2019 provedou vybraní 

finanční zprostředkovatelé první investice do inovativních podniků. Probíhaly též přípravy 

státní investiční instituce Národní inovační fond, investiční společnost, a.s. (NIF). Tato 

strategie byla v rámci nové politiky MPO přehodnocena a přípravy projektu NIF byly 

ukončeny. Očekává se podpora uvedených oblastí skrze FN ve správě Českomoravské 

záruční a rozvojové banky, a.s. (ČMZRB). Podoba nástupnického projektu, kterým by se 

využila alokace programu Rizikový kapitál, je předmětem probíhající přípravy Aktualizace 

předběžného posouzení FN, jejíž dokončení se očekává v 2. čtvrtletí 2019. 

MPO v průběhu roku 2018 pokračovalo v úspěšné implementaci PP Expanze. V rámci 

vyhlášené I. výzvy Expanze - úvěry došlo postupně ke třem jejím aktualizacím ve smyslu 

rozšíření podpory v oblasti zvláštních podporovaných aktivit, které reagovaly na aktuální 
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stav trhu a společenské výzvy (projekty na budování vysokorychlostního internetu, efektivní 

využívání vody v průmyslu a zpracování kalamitního dřeva). Úspěšná implementace 

Expanze - úvěry byla v listopadu završena čerpáním II. tranše. 

MPO rozhodlo o přípravě záruční části PP Expanze, na kterou realokovalo 145,8 mil. EUR 

z úvěrové části, takže nedošlo ke změně celkové alokace PP Expanze (327 mil. EUR). Dne 

19. 11. 2018 byla podepsána mezi MPO a ČMZRB Dohoda o financování (Expanze - 

záruky) a čerpána I. tranše. Tímto krokem MPO opět reagovalo na potřeby trhu a podporu 

malých a středních podniků (MSP). 

V polovině roku 2018 došlo k aktualizaci Výzvy Úspory energie - úvěry, která je nyní v režimu 

de minimis, výběrová kritéria byla nahrazena požadavkem na minimální 10% úsporu. 

K 31. 12. 2018 byly podepsány 3 úvěrové smlouvy v hodnotě 0,23 mil. EUR. ŘO rovněž 

v průběhu roku 2018 rozhodl, že FN Úspory energie v SZT - Specifický cíl 3.5 (SC3.5) 

realizovat nebude a vyčleněné prostředky se převedou do dotací. 

V rámci přípravy Operačního manuálu OP PIK verze 4 a 5 bylo dotvořeno metodické 

prostředí pro postup implementace FN na straně ŘO. Během roku 2018 se MPO zapojovalo 

formou testování a připomínek do vytváření modulu FN v informačním systému MS2014+, 

který zajišťuje MMR-NOK. Příprava modulu probíhá podle harmonogramu dohodnutého se 

všemi zapojenými subjekty. 

V rámci implementace OP PIK přistoupil ŘO k dalším revizím programového dokumentu, 

více kap. 6. 

V oblasti indikátorů došlo v roce 2018 vzhledem k předešlému roku opět k významnému 

zvýšení, a to nejen odhadů poskytnutých příjemci (závazek), ale zejména skutečného 

plnění. Závazek indikátoru Počet podniků pobírajících podporu na úrovni OP vzrostl o téměř 

36 % (obdobné na osách 1 a 2, osa 3 vzrostla o 82 %, zatímco ose 4 poklesl závazek o 7; 

celková hodnota na OP dosáhla 4 686) a skutečné plnění dokonce o 213 % (celková 

hodnota 2 705). Tento stav je zapříčiněn zejména pokračujícím ukončováním velké části 

projektů z prvních výzev programu. S ohledem na hlavní ukazatel na úrovni všech PO se 

předpokládá, že OP PIK naplní své cíle stanovené pro rok 2023. Závazek na PO1 dosahuje 

již 82 % cílové hodnoty, na PO2 téměř 54 %, 30 % se blíží na PO3 a na PO4 překročil 

hranici 74 %. (podrobněji k indikátorům viz kapitola 11.1). ŘO dále průběžně sleduje 

naplňování jak finančních, tak věcných milníků. OP PIK naplnil věcné milníky ve všech PO 

nad požadované úrovně stanovené v prováděcím nařízení. Na PO1 u obou ukazatelů došlo 

k naplnění nad hranici 160 %, na PO2 nad 120 %, na PO3 nad 150 % a na PO4 se podařilo 

překročit hranici 65 %. Další zásadní a hlavní indikátor Soukromé investice odpovídající 

veřejné podpoře podniků (granty) vykazoval rovněž velmi významný vývoj hodnot. Závazky 

vzrostly o cca 10 % na úroveň 1 798,87 mil. EUR a skutečné plnění dosáhlo zvýšení až 

o cca 270 % na hodnotu 798,68 mil. EUR. K významným nárůstům došlo také u výstupových 

indikátorů se zdrojem Ž/P (žadatel/příjemce) v souvislosti s ukončování řady projektů 

z prvních výzev (více kapitola 11.1). ŘO předpokládá, že v průběhu roku 2019 bude 

docházet k dalšímu postupnému růstu hodnot. 
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Stanovené finanční milníky byly k 31. 12. 2018 splněny v PO1 na 85,80 %, v PO2 

na 202,98 %. PO3 a 4 jsou z hlediska plnění finančních milníků rizikové, nepodařilo se splnit 

stanovenou hranici, plnění v PO3 je aktuálně na 46,96 % a v PO4 na 51,42 %. Podrobněji 

k milníkům viz kap. 11.1 a 17. 

Na konci roku 2018 byl ŘO poprvé od zahájení implementace konfrontován s plněním 

pravidla n+3. Vzhledem k přijatým opatřením ke zrychlení čerpání, jehož základem bylo 

dostatečně rychlé hodnocení nových žádostí o dotace, vyhlášení nových výzev v roce 2018 

a zejména včasné předkládání žádostí o platby ze strany příjemců dotací, se podařilo v roce 

2018 pravidlo n+3 splnit a všechny určené prostředky využít ve prospěch zejména MSP ČR. 

Prioritou je maximální využití evropských prostředků pro podporu podnikatelských projektů 

s vysokou přidanou hodnotou pro českou ekonomiku a růst HDP. 


