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Potřebujete získat pení-
ze na podporu podniká-
ní? Možná netušíte, že je 
v určitých případech na-
bízí stát. 

„Malé a střední podni-
ky mohou na podporu své-
ho podnikání a konkuren-
ceschopnosti získat peníze 
z Operačního pro-
gramu Pod-
nikání a 
inovace 
pro kon-
k u r e n -
ceschop-
nost,“ 

říká Jana Náchodská, mluv-
čí Agentury pro podporu 
podnikání a inovací (API). 

Programy podpory se 
zaměřují na spoustu mož-
ností, ale zejména to jsou 
výzkum, vývoj a inovace, 
pořízení technologií, úspo-
ra energií, nízkouhlíkové 

technologie 
a ob-

novitelné zdroje energie. 
„Pro vyplacení peněz je 
nutné splnit podmínky, 
které jsou ve výzvě vždy 
jasně popsané. Pokud je 
tedy s nimi váš podnik 
v souladu, neváhejte a o 
podporu si zažádejte,“ 
radí mluvčí Náchodská.
● Podnikatelům, kteří 
mají o získání peněz zá-
jem, stačí sledovat vý-
zvy na webu Agentury pro 
podporu podnikání a ino-

vací, která je pro minis-

terstvo průmyslu a obcho-
du zpracovává. 
● Aktuálně je otevřeno 
více než deset výzev, do 
kterých je možné se hlásit. 
„Dvě výzvy jsou také za-
měřené na boj s Co-
vid-19. V nich fi r-
my, které vy-
víjí a vyrábí 
zdravotní a 
ochranné 
p o m ů c -
ky, mo-
hou zís-

kat dotace na spolupráci s 
výzkumnými organizace-
mi či nákup strojů a zaříze-
ní pro výrobu pomůcek,“ 
vysvětluje Jana Náchod-

ská. 

Termín omluven
Pokud jste zmeškali něja-
kou procesní lhůtu, mů-
žete požádat o promi-
nutí. K promeškání lhůty 
vás ale musely vést váž-
né důvody, které sou-
visely s mimořádnými 
opatřeními kvůli epide-

mii. Pokud jste tak byli 
v karanténě nebo pří-
mo onemocněli korona-
virem, můžete ve sta-
novené lhůtě požádat o 
prominutí zmeškání lhů-
ty, a to i když za běžných 
okolností je to vyloučené.

Epidemie zastavilaEpidemie zastavila
 i soudy i soudy
Vyhlášení nouzového stavu takřka zablo-

kovalo život v České republice. Zastavila 
se i soudní jednání. Nejdříve začali žádat o odro-
čení účastníci řízení, později začaly jednání odro-
čovat i samy soudy. Soudní jednání probíhala pou-
ze v neodkladných záležitostech, jako byla vazební 
jednání nebo řízení o omezení svéprávnosti apod. 

Soudní řízení se dostala »do skluzu«
Soudy začaly jednání plá-
novat až od druhé polo-
viny května. Soudní ří-
zení se dostala »do sklu-
zu«. U některých řízení 
to v konečném důsled-
ku může způsobit nepři-

měřenou délku řízení a 
účastníci řízení se mo-
hou cítít poškozeni. „Ne-
správný úřední postup, 
kam se řadí i nepřiměře-
ná délka řízení, tzv. prů-
tahy řízení, jsou jednou z 

nejčastěji řešených otá-
zek, které v praxi řeším 
ve vztahu k justici, ved-
le nesprávného úředního 
rozhodnutí,“ říká JUDr. 
Lucie Petránková z Do-
stupný advokát.cz. 

Zpoždění kvůli koronaviru není »průtah«
Kromě zákona o odpo-
vědnosti za škodu způso-
benou státem je nárok na 
projednání věci v přiměře-
né lhůtě zakotven i v Úmlu-
vě o ochraně lidských práv 
a základních svobod. Jen-
že hned na začátku vzni-
ku mimořádných opatření 
ministerstvo spravedlnos-
ti zveřejnilo, že pokud bu-

dou jednání rušena nebo ji-
nak omezena kvůli riziku ší-
ření infekce, nebude to po-
važované za průtahy v ří-
zení. Vždy tak bude nutné 
pečlivě posoudit, proč se 
účastník řízení cítí být po-
škozený. „Dle mého názo-
ru bude jinak pohlíženo na 
průtahy řízení v neodklad-
ných věcech a jinak ve vě-

cech, které lze odložit,“ 
objasňuje JUDr. Petránko-
vá. S nárokem je možné se 
v rámci předběžného pro-
jednání obrátit na příslušný 
orgán a svůj nárok uplatnit. 
„Vždy je potřeba si hlídat 
lhůty, které jsou u jednot-
livých nároků různé, aby 
svou možnost účastník ne-
propásl,“ radí advokátka.

Z a t í m -
co sou-

dy zpoždění jednání kvů-
li koronaviru omlouvá, 
pro účastníky řízení to 
až tak úplně neplatí. „Je 
potřeba mít na paměti, 
že ani během vyhlášené-

ho nouzového stavu ne-
přestaly běžet jednotli-
vé lhůty, které jsou sta-
noveny v právních před-
pisech, např. lhůty k po-
dání odvolání, odporu 
apod.,“ důrazně upozor-
ňuje JUDr. Petránková.

POZOR!

Co je dobré vědět
●  Peníze jsou vypláceny formou dotace, a to 

zpětně žádostí o platbu.
●  Veškeré výdaje, které chcete proplatit, musí být 

vynaložené až po registraci žádosti. Po datu po-
dání už můžete začít uzavírat smlouvy a objednávat 
vše potřebné.

Získejte peníze na podporu podnikání!
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● Nejdříve podejte žádost o podporu – tu jednoduše nahrajete do elektronic-kého systému MS2014+ na stránce mseu.mssf.cz.
● Vaše žádost bude zkontrolována, zhod-nocena a poté dostanete rozhodnutí o po-skytnutí dotace.

● Pak budete průběžně předkládat žá-dosti o platbu, vždy společně se zprá-vou o realizaci klíčové události v průběhu projektu, a dostá-vat vynaložené pení-
ze zpět.

Jak
postupovat


