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Vážení čtenáři,
právě představujeme devatenácté číslo našeho časopisu OPIK. Velice mne těší váš neutuchající 
zájem o tento informační zpravodaj, jehož vydávání se blíží do závěrečné fáze. Předem vám 
všem děkuji za vaše dosavadní ohlasy a náměty, které neustále zasíláte a se kterými dů-
sledně pracujeme. Vzájemná komunikace je pro nás to nejcennější.

V tomto podzimním čísle vás budeme informovat o zajímavých projektech podpořených 
prostřednictvím finančních nástrojů, zejména programem podpory Rizikový kapitál. Dopl-
níme další zajímavosti k Národnímu plánu obnovy. V metodických rubrikách uvedeme témata 
„Jak nechybovat v nastavení kvalifikačních předpokladů“ a „Zjednodušené metody vykazování 
u fotovoltaiky“. To a mnohé další na Vás čeká na těchto stránkách. 

Pokud byste měli náměty, o čem bychom měli psát, co bychom měli řešit, co vás nejvíce trápí, 
neváhejte se na mě obrátit a já se na naší redakční radě pokusím tyto podněty prosadit. Můj 
mail je tuma@mpo.cz. Odpovídat budu všem, kteří se ozvou. Tak neváhejte a pište. Budu se 
těšit na vaše názory, náměty a požadavky.

Předem vám všem děkuji za spolupráci
S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví

Petr Tůma - Šéfredaktor OPIK
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ZAČÍNAL S 200 TISÍCI, NYNÍ DODÁVÁ ŘEZIVO 
PO TÉMĚŘ CELÉ EVROPĚ PRIORITNÍ OSA 2

VŽDY ŘÍKÁM: „UŽ TO STAČÍ, 
NEJSME NAFUKOVACÍ.“ KAŽDÝ 
ROK ALE NAKONEC PŘIJDEME 
S NĚČÍM NOVÝM. REAGUJEME 
NA TO, KDYŽ VIDÍME NĚKDE 
NĚJAKOU DÍRU NA TRHU NEBO 
ZÁJEM, KTERÝ BY SE DAL VYUŽÍT, 
POODHALUJE KLÍČ K ÚSPĚCHU 
MIROSLAV ČEKAL, MAJITEL PILY 
ZACHOTÍN. DÍKY ZPRACOVÁVÁNÍ 
KALAMITNÍHO DŘEVA MU K ROZ-
VOJI PODNIKÁNÍ AKTUÁLNĚ 
POMÁHÁ I BEZÚROČNÝ ÚVĚR OD 
NRB, KTERÝ ČERPÁ V REŽIMU 
ZVLÁŠTNÍCH PODPOROVANÝCH 
AKTIVIT. DÍKY TOMU JEJ ZÍSKAL 
S JEŠTĚ VĚTŠÍM ZVÝHODNĚNÍM 
NEŽ BĚŽNÝ PODNIKATEL.

Před 23 lety řezal sám s pilou 
v lese, nyní vlastní společnost, 
která dodává řezivo téměř po celé 
Evropě. Jeho začátky přitom ne-
byly vůbec jednoduché – neplnily 
se termíny, byl nedostatek dřeva 
a musel řešit situace, ve kterých 
mu hrozilo, že přijde o zálohy. 
Miroslav Čekal, původně strojař, 
skončil, jak to tak bývá, v jiném 
oboru, než který původně vystu-

doval. „Strojařina mi ale hodně 
pomohla v tom, že jsem si mohl 
udělat nadhled na stroje, které 
se používají na pořez kulatiny,“ 
vypráví podnikatel, který rozjíž-
děl firmu s 200 tisíci korun a na 
řadu věcí si musel vzít úvěr nebo 
leasing. „Pak už vám nezbývá 
nic jiného, než se pořád koukat 
pozitivně dál,“ vzpomíná na své 
začátky. Jeho podnikání rostlo 

postupně, žádné velké skoky. 
Napřed začal nakupovat a pro-
dávat dřevo, poté si koupil první 
pásovou pilu a kulatinu řezal sám 
s bratrem a otcem. K jedné pile se 
za čas přikoupila další, přišli noví 
zaměstnanci. Vše vygradovalo 
v roce 2003, kdy se Miroslav Čekal 
rozhodl, že založí společnost 
s ručením omezeným. Vznikla Pila 
Zachotín.

[nomadsoul1]©123RF.com
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ZAČÍNAL S 200 TISÍCI, NYNÍ DODÁVÁ ŘEZIVO PO TÉMĚŘ CELÉ EVROPĚ

ŘEZIVO NA PIVNÍ SETY, PODLA-
HY I RAKVE

„Začali jsme se více rozrůstat. 
Řezali jsme stavební řezivo, 
řezivo na pivní sety, podlahy, 
nábytek. Dokonce i na výro-
bu rakví,“ vyjmenovává majitel 
zajímavý sortiment. V roce 2013 
začal spolupracovat s inženýrem 
Jaroslavem Krábkem, který mu 
začal pomáhat s ekonomickou 
stránkou podniku. „Propočítával, 
kde je potřeba ušetřit, kde zase 
přidat. Například jsme koupili 
nové sušárny,“ vypráví o muži, 
který se o čtyři roky později stal 
společníkem v jeho firmě. Celý 
provoz se poté začal modernizo-
vat. Staré pásové pily se vymě-
nily za velkopásové průmyslové, 
a k produkci řeziva, ve které do 
té doby dominovaly smrk s topo-
lem, se přidal i dub a buk. 

Pile Zachotín se podařilo dostat 
na mezinárodní trhy. „Měli jsme 
štěstí na lidi, se kterými jsme se 
potkali. Oslovil nás nějaký zá-
kazník a přes něj jsme se dostali 
dál,“ vysvětluje majitel. Důvod byl 
ale také ten, že pila plnila všech-
ny své závazky na sto procent. 
„Takže z naší strany nedocházelo 
k tomu, že bychom dělali špatné 
řezivo nebo neplnili termíny,“ 
doplňuje s tím, že evropský trh 
s podlahářským řezivem není 
tak velký a rychle se na něm 
informace o spolehlivosti firmy 
rozkřiknou. Dnes pila dodává do 
řady evropských zemí, od Belgie, 
Holandska, přes Francii, Bosnu 
a Hercegovinu, až po Malajsii 
a Miroslav Čekal díky tomu naje-
de ročně i kolem 80 tisíc kilo-
metrů po Evropě při cestách za 
zákazníky.
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ZAČÍNAL S 200 TISÍCI, NYNÍ DODÁVÁ ŘEZIVO PO TÉMĚŘ CELÉ EVROPĚ

[bogdanhoda]©123RF.com

PŘIŠEL KORONAVIRUS I MOŽ-
NOST VZÍT SI ÚVĚR Z EXPANZE

Zrovna ve chvíli, kdy se majite-
lé rozhodovali, že si pořídí třetí 
průmyslovou pásovou pilu, přišel 
covid. „Zasáhla nás především 
nejistota. Prvních 14 dní se pře-
stalo expedovat, vše se zastavilo, 
řezivo se kumulovalo a nikdo 
nevěděl, co bude dál. I když se 
to pak začalo rozjíždět, byli jsme 
velice opatrní a raději jsme si 
chtěli nechat finanční zásoby,“ 
vrací se ve vzpomínkách Miro-
slav Čekal. 
 
„Pak jsme se dostali k programu 
Expanze od NRB, kde nám byla 
schválena bezúročná pomoc na 
45 procent profinancování s od-
ložením splátek. Ve chvíli, kdy 
jsme si mohli splátky odložit, 
už jsme se nebáli a pilu koupili. 
Když se překlenulo těžké obdo-
bí, mohli jsme ihned navýšit vý-
robu a začít expedovat více zbo-

ží než jsme před nákupem pily 
byli schopní vyrobit,“ zhodnocu-
je Miroslav Čekal rozhodnutí vzít 
si úvěr z programu Expanze. Za 
tři měsíce provozu nové pily se 
výroba navýšila téměř o třetinu. 
„Bez programu Expanze bychom 
přitom s investicí počkali mi-
nimálně rok,“ říká. „Zároveň to 
pomohlo v situaci, kdy se u nás 
na Vysočině potýkáme s kůrov-
cem. Mohli jsme začít zpracová-
vat kůrovcové dřevo a trochu v té 
kalamitě pomoci,“ přidává další 
výhody Miroslav Čekal.
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ROZJEZD STARTUPOVÝCH INVESTIC  
PROGRAM RIZIKOVÝ KAPITÁL PRIORITNÍ OSA 2

OD ROKU 2019 BĚŽÍ V RÁMCI 
OPPIK PROGRAM RIZIKOVÝ KAPI-
TÁL, KTERÝ JE PRVNÍM PROGRA-
MEM SVÉHO DRUHU V ČESKÉ 
REPUBLICE ZAMĚŘENÝM NA 
INVESTIČNÍ PODPORU STARTU-
POVÉHO PODNIKÁNÍ. PROGRAM 
RIZIKOVÝ KAPITÁL JE POSTAVEN 
NA ZNAČNĚ ODLIŠNÝCH PRINCI-
PECH NEŽ TRADIČNÍ PROGRAMY 
OPPIK. NENAJDETE TADY DO-
TACE ČI JINÉ DRUHY PŘÍMÝCH 
SUBVENCÍ.

Prostředky OPPIK byly v tomto 
případě využity na investice do 
fondů rizikového kapitálu, které 
na základě otevřené výzvy vybral 
Evropský investiční fond (EIF). 
Tímto způsobem vznikly díky 
programu Rizikový kapitál na trhu 
nové fondy – Lighthouse Ventures 
a Nation 1 – které kromě kapitálu 
z OPPIK spravují též prostřed-
ky od EIF a dalších soukromých 

investorů, včetně vlastní finanční 
spoluúčasti manažerského týmu. 
Toto nastavení umožní to nejdůle-
žitější, a tím je efektivní podpora 
samotných startupů, které mohou 
z fondů získat potřebnou investici 
pro rozvoj svého podnikání formou 
kapitálového vstupu, a to i v rané 
fázi svého fungování, do které 
se dosud soukromé fondy v ČR 
příliš nehrnuly. Samotný investiční 

proces fondů a výběr projektů už 
probíhá standardně dle běžných 
tržních principů, při respektování 
obecných pravidel OPPIK. Vedle 
zvýšení dostupnosti rizikového ka-
pitálu pro startupy zůstává cílem 
samozřejmě i návratnost investo-
vaných prostředků.

Celkový investiční kapitál obou 
fondů tvoří přibližně 1,5 mld. Kč. 

[rawpixel]©123RF.com
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ROZJEZD STARTUPOVÝCH INVESTIC PROGRAM RIZIKOVÝ KAPITÁL

Podpora je zaměřena na mi-
mopražské inovativní začínající 
malé a střední podniky, ale fondy 
Lighthouse a Nation 1 mohou část 
peněz od soukromých investo-
rů investovat i do firem sídlících 
v Praze.

V ekosystému českých startupů 

fondy nezlepšují pouze přístup k fi-
nancím. V rámci svého investování 
provozují také akcelerační progra-
my, které poradenstvím a men-
toringem umožňují začínajícím 
podnikatelům získat znalosti pro 
rychlejší převod jejich nápadu do 
praxe. Díky svým zkušenostem fon-
dy také podporují firmy např. při 

vyjednávání o akvizicích či s oslove-
ním potenciálních zákazníků.

Oba fondy jsou po dvou letech 
fungování úspěšně etablovány na 
českém trhu. Investovaly dosud 
celkem přibližně 450 mil. Kč do 
44 firem a i přes relativně krátký 
čas od odstartování investiční fáze 

se ukazuje, že mnoho z podpo-
řených firem může čekat velmi 
zářná budoucnost a již nyní se 
mohou pochlubit výsledky. Níže 
jsou některé příklady z nich. Více 
o obou fondech i celkový přehled 
jejich investic je k nalezení na  
https:/nation1.vc/ nebo https://
lhv.vc.

VRGINEERS 
je výrobce brýlí pro virtuální realitu s vysokým rozlišením pro profesionální použití. 
Externí financování od fondu Nation 1 bylo využito na další technologický vývoj, 
umožňující vylepšení a uvedení nových verzí produktu na trh. Bezprostředním 
efektem bylo zdvojnásobení tržeb mezi lety 2019 a 2020. To přispělo k tomu, že 
se VRgineers úspěšně transformovaly na dodavatele komplexního simulátoru pro 
pilotní výcvik. Firma dodává své výrobky významným klientům z řad automobilek 
jako AUDI, BMW či ŠKODA, ale také americkému letectvu či NASA. Kromě desig-
nérů a inženýrů jej dnes využívají také piloti pro výcvik a trénink ve virtuální realitě.

MAREK POLČÁK 
„Díky investici od Nation 1 se naší společnosti Vrgineers podařilo transformovat se 
do technologicky nejpokročilejšího výrobce technologií pro široké spektrum pou-
žití od virtuální a smíšené reality, až po výcvik pilotů.“

https://nation1.vc/
https://lhv.vc
https://lhv.vc
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PEKAT VISION 
je software pro průmyslovou vizuální inspekci a zajištění kvality využívající umělou 
inteligenci. Pomáhá tam, kde lidské oko nedohlédne – i z malého množství obráz-
ků je schopný rozpoznat, jestli je objekt nebo materiál bez vad nebo je vadný a to 
díky unikátnímu focus-learning algoritmu. Firma od doby první investice výrazně 
vyrostla a z tržeb na úrovni 10 tisíc eur měsíčně nyní dosahuje více než dvojnáso-
bek. V roce 2019 též zvítězila v programu Startup roku na AI Awards 2019. 

PETR ŠMÍD 
„Partneři fondu nám aktivně pomohli při vyjednáváních a nastavení prodejní stra-
tegie, tedy kromě investice nám poskytli i vlastní zkušenosti v oboru.“

AHOYCONNECT 
je data intelligence nástroj umožňující propojení dat z různých zdrojů (například 
Discord, Slack, Twitter či GitHub). Díky propojení mohou manažeři firem lépe 
a hlavně rychleji pochopit, co se v jejich komunitě děje. Lighthouse firmu pod-
poruje od akcelerační fáze, a AhoyConnect se od první investice výrazně posunul. 
O nový produkt projevily zájem firmy jako Webflow nebo Hopin, společnost získala 
vysokou seed investici, a nyní se připravuje na další investiční kolo. 

TOMÁŠ JASOVSKÝ 
„Počáteční investice Lighthouse nám umožnila pivotovat nový produkt AhoyCo-
nnect, který investory zaujal a poskytli nám velkou seed investici (3 miliony dolarů).“

ROZJEZD STARTUPOVÝCH INVESTIC PROGRAM RIZIKOVÝ KAPITÁL
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SNUGGS 
byla jednou z prvních investic Nation 1 v roce 2019 poté, co si firma 
prošla prvním kolem startupového akcelerátoru organizovaného na 
pomoc začínajícím projektům. Vyvíjí superabsorbpční menstruační kal-
hotky, které plně nahrazují jednorázové menstruační vložky a tampóny. 
Jejich řešení je jedinečné díky využití nanovlákenné vrstvy, která slouží 
jako spolehlivá nepropustná membrána. V době investice byla firma 
jen několik měsíců po založení, disponovala týmem 4 lidí a její měsíční 
tržby na českém trhu byly v řádu desítek tisíc korun. Z tři a půl měsíčního 
programu zahrnujícího mentoring a workshopy s předními lidmi z oboru 
firma vzešla s jasným strategickým plánem, který se podařilo ukázkovým 
způsobem zrealizovat. Za dva roky Snuggs své měsíční prodeje znásobily 
25krát, mají více než 115 000 spokojených zákazníků a vysloužily si status 
nejrychleji rostoucí značky menstruačního spodního prádla v Evropě. 
Firma díky navazující investici v letošním roce pokračuje v expanzi na 
zahraniční trhy, dodává již na Slovensko i do Německa a Rakouska.

TOMÁŠ ZAHRADNÍK 
„Díky externímu kapitálu jsme byli schopni zvýšit naše skladové zásoby, 
najmout nové talenty a odstartovat kampaně v Německu a dalších evrop-
ských zemích. Empatie a přístup partnerů Nation 1, kteří nás podporovali 
jako nezávislé zakladatele a od začátku rozuměli našemu záměru a am-
bicím, vnímáme jako klíčové na naší cestě k úspěšnému růstu.“

ROZJEZD STARTUPOVÝCH INVESTIC PROGRAM RIZIKOVÝ KAPITÁL
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ZJEDNODUŠENÉ METODY VYKAZOVÁNÍ  
U FOTOVOLTAIKY PRIORITNÍ OSA 3

OPERAČNÍ PROGRAM TECHNO-
LOGIE A APLIKACE PRO KONKU-
RENCESCHOPNOST PŘIPRAVUJE 
VYUŽITÍ TZV. ZJEDNODUŠENÝCH 
METOD VYKAZOVÁNÍ U NĚ-
KTERÝCH SVÝCH PROGRAMŮ 
A VÝZEV. JEDNOU Z VÝZEV, KDE 
BUDE TATO METODA UPLATNĚNA 
JSOU FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY 
S/BEZ AKUMULACE. TJ. VÝZVA 
PODPORUJÍCÍ ROZVOJ FOTOVOL-
TAICKÝCH ZDROJŮ.

V rámci této výzvy již nebude 
nutné dokládat faktury o uskuteč-
něných výdajích, ale budou vyka-
zovány výstupy projektu formou 
splnění specifických podmínek 
stanovených výzvou – splnění 
účinnosti komponent a dalších 
technických parametrů. Žadatel si 
v rámci podání žádosti o podporu 
stanoví způsobilé výdaje na zákla-
dě instalovaného výkonu FVE/aku-
mulace a poté dojde k přepočtu 
na celkové způsobilé výdaje pro-
jektu (přidání výdajů souvisejících 
s instalací a realizací projektu). 
Konkrétní stanovení měrných ná-
kladů pro výpočet bude obsahem 
dané výzvy. 

Aby mohly být výdaje proplaceny, 
k žádosti o platbu doloží příjemce 
tzv. prokázání shody parametrů 
FVE s podmínkami výzvy, kde au-
torizovaná osoba potvrdí, zda do-
šlo k instalaci zařízení, které bylo 
obsahem žádosti o podporu. 

Hlavním smyslem využití zjedno-
dušených metod vykazování je 
usnadnění pro příjemce – nedo-
chází k předkládání a kontrole 
účetních dokladů, ale dochází 
k větší orientaci na výstup projek-
tu. Věříme, že díky tomuto jed-
noduššímu způsobu vykazování 
dojde k usnadnění administrace 
projektů příjemců dotace a k rych-
lejšímu proplácení dotací. 
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NASTAVENÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

KVALITNÍ DODAVATEL JE ZPRA-
VIDLA ZÁRUKOU KVALITNĚ 
ZREALIZOVANÉ ZAKÁZKY. JAK 
ALE KVALITNÍHO DODAVATE-
LE VYTIPOVAT? POMOCI NÁM 
K TOMU MOHOU SPRÁVNĚ 
ZVOLENÁ KVALIFIKAČNÍ KRITÉ-
RIA. POŽADOVANÁ KVALIFIKACE 
MUSÍ BÝT STANOVENA TAK, ABY 
BEZDŮVODNĚ NEDISKRIMINO-
VALA URČITÉ DODAVATELE, ALE 
ZÁROVEŇ ZAJISTILA, ŽE BUDE 
VYBRÁN DODAVATEL, KTERÝ JE 
PLNĚ KOMPETENTNÍ K REALIZACI 
DÍLA.

Přestože zadavatel vyhlašuje výbě-
rové řízení v režimu Pravidel pro 
výběr dodavatelů (dále jen „Pravi-
dla“), při stanovení kvalifikačních 
předpokladů je povinen řídit se 
vybranými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“). Pravidla 
v souvislosti s kvalifikací na ZZVZ 
přímo odkazují a pokud se zada-
vatel rozhodne určitou kvalifikaci 
požadovat, musí ji stanovit v me-
zích ZZVZ. 

Zadavatel může požadovat zá-
kladní způsobilost v rozsahu, kte-
rý určuje § 74, prokázání základní 
způsobilosti však omezeno není, 
neboť na § 75, který dané upravu-
je, už Pravidla neodkazují. Zadava-
tel tak může požadovat prokázání 
základní způsobilosti pouze 
čestným prohlášením, přestože 
při postupu dle ZZVZ (nadlimitní 
režim) je vyžadováno doložení 

konkrétních výpisů či potvrzení. 
I tyto doklady zadavatel postupu-
jící dle Pravidel požadovat může, 
maximálně však v rozsahu § 75. 
V opačném případě už by došlo 
k porušení obecných principů vý-
běru dodavatele, zejména zásady 
přiměřenosti.

Další možnou kvalifikací, kterou 
lze v zadávacích podmínkách sta-
novit, je profesní způsobilost dle 
§ 77 odst. 1 a 2, jedná se primárně 
o požadavek na doložení výpisu 
z obchodního rejstříku, či dokladu 
o oprávnění podnikat v rozsahu 
odpovídajícímu předmětu zakázky, 
ovšem pouze pokud jiné právní 
předpisy takové oprávnění vyžadují.

U ekonomické kvalifikace, kterou 
je míněn požadavek na minimální 
roční obrat dodavatele, je nutné 
respektovat, že jeho požadovaná 
výše nesmí standardně přesahovat 

dvojnásobek předpokládané hod-
noty zakázky a dodavatel obrat 
prokazuje svým výkazem zisku 
a ztrát, nikoliv pouze čestným pro-
hlášením, protože Pravidla zmiňují 
§ 78 v celém jeho rozsahu, tedy 
včetně prokázání ekonomické kva-
lifikace.

[edhar]©123RF.com
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NASTAVENÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Technickou kvalifikaci ZZVZ vyme-
zuje v § 79 a také zde Pravidla od-
kazují na celý daný paragraf včetně 
způsobu prokázání požadované 
kvalifikace. V případě stavebních 
prací zadavatel může požadovat 
seznam stavebních prací poskyt-
nutých za posledních 5 let včetně 
osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení prací, v pří-
padě dodávek a služeb může zada-
vatel určit dobu kratší, minimálně 
se však musí jednat o poslední 3 
roky, ale nelze požadovat osvěd-
čení objednatele, pouze seznam 
dodávek či služeb včetně uvedení 
jejich ceny a identifikace objed-
natele referenčního plnění. Také 
platí, že pokud zadavatel nestanoví 
jinak, tak významné zakázky, který-
mi dodavatel prokazuje kvalifikaci 
musí být v uvedených 3 či 5 letech 
dokončeny. Pokud dodavatel do-
loží zakázky, které poskytl spo-
lečně s jinými dodavateli či jako 

poddodavatel v rozsahu, v jakém 
se na plnění zakázky podílel, musí 
zadavatel kvalifikaci považovat za 
splněnou, nestanovil-li předem 
v zadávací dokumentaci jinak.

Požadavek na seznam stavebních 
prací či významných dodávek a slu-
žeb, tzv. referencí, je nejčastěji po-
žadovanou technickou kvalifikací, 
i další ZZVZ vymezené požadavky 
dle písmen c) až l) však mohou 
zajistit výběr vhodného dodavatele, 
zadavatel by jim proto měl věnovat 
pozornost a dle předmětu a složi-
tosti zakázky zvážit jejich využití. 
Jedná se například o požadavky 
na technické vybavení dodavatele, 
přehled jeho nástrojů či pomůcek 
k plnění zakázky, nebo seznam 
zakázku realizujících osob včetně 
požadavků na jejich vzdělání, či 
odbornou kvalifikaci. Nelze však ze 
strany zadavatele určit vztah těch-
to osob k dodavateli.

V případě prokazování určité části 
ekonomické kvalifikace poddo-
davatelem, či jinou osobou může 
zadavatel požadovat po dodavateli 
předložit písemný závazek poddo-
davatele ke společné a nerozdílné 
odpovědnosti za plnění zakázky 
společně s dodavatelem. U jiných 
druhů kvalifikace zadavatel tako-
vý požadavek stanovit nemůže, 
pokud ho však dodavatel předlo-
ží, musí ho zadavatel akceptovat 
jako náhradu za písemný závazek 
poddodavatele či jiné osoby k po-
skytnutí plnění určeného k plnění 
zakázky nebo k poskytnutí věcí 
nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plně-
ní zakázky.

Na závěr nelze nezmínit, že vhod-
ně zvolené kvalifikační předpo-
klady jsou jen polovinou úspěchu, 
je třeba také provést důkladnou 
kontrolu jejich doložení a splnění, 

a to zejména u vítězného účastní-
ka výběrového řízení. Nedoložení 
kvalifikace v plném rozsahu nemu-
sí být důvodem k vyloučení účast-
níka. Je možné a žádoucí umožnit 
její doplnění, nedojde-li ke změně 
hodnocených údajů. Nesplnění 
kvalifikace důvodem pro vylouče-
ní účastníka být může, v případě 
vítěze být musí.
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY ČESKÉ REPUBLIKY 
(NPO) 

Česká republika za tímto účelem 
vypracovala NPO. NPO je strate-
gickým dokumentem, kterým 
ČR požádala o finanční příspěvek 
z Nástroje pro oživení a odolnost 
ve výši 7,1 mld. EUR ve formě 
grantů. Nad rámec toho obsahuje 
plán ještě investice a reformy ve 
výši 11,4 mld. Kč financované z ná-
rodních zdrojů. 

UPLYNULÝ ROK JE SPOJOVÁN 
S ŘADOU UDÁLOSTÍ. BEZPOCHY-
BY MEZI NĚ PATŘÍ PANDEMIE CO-
VID-19, KTERÁ OCHROMILA CELÝ 
SVĚT A NEGATIVNĚ ZASÁHLA 
I NAŠI EKONOMIKU. SPOLEČNOU 
REAKCÍ ZEMÍ EU NA TUTO UDÁ-
LOST JE NÁSTROJ NEXTGENERA-
TIONEU, ZEJMÉNA PAK NÁSTROJ 
PRO OŽIVENÍ A ODOLNOST. TEN 
MÁ POMOCI ZEMÍM EU ZOTA-
VIT SE Z NÁSLEDKŮ PANDEMIE 
A PODPOŘIT INVESTICE DO EKO-
LOGICKÉ A DIGITÁLNÍ TRANSFOR-
MACE EVROPSKÉ EKONOMIKY. 

HLAVNÍ POSLÁNÍ:
• Vyvést českou ekonomiku z kri-

ze vyvolané pandemií COVID-19 
• Akcelerovat digitální a zelenou 

tranzici ekonomiky 
• Zvýšit ekonomickou prosperi-

tu a kvalitu života 
• Posilovat produktivitu, kon-

kurenceschopnost a odolnost 
ekonomiky 

• Udržet zaměstnanost a zlepšit 
podmínky pro vzdělávání 

• Zlepšit efektivitu státní správy 
• Budovat znalostní ekonomiku

Jedná se o zcela nový nástroj, kte-
rý je (na rozdíl od běžné kohezní 
politiky) zaměřen plnění milníků 
a cílů a neřeší způsobilost konkrét-
ních výdajů. 
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY ČESKÉ REPUBLIKY (NPO) 

[zerbor]©123RF.com

Základem plánu je 6 pilířů, které 
vycházejí ze stávající situace čes-
kého hospodářství, dlouhodobých 
trendů, dopadů úpadku způsobe-
ného pandemií a dalších vládních 
strategických dokumentů.

1. DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

2. FYZICKÁ INFRASTRUKTURA 
A ZELENÁ TRANZICE

3. VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE

4. INSTITUCE A REGULACE 
A PODPORA PODNIKÁNÍ 
V REAKCI NA COVID-19

5. VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

6. ZDRAVÍ A ODOLNOST  
OBYVATEL

Evropská komise dne 28. 9. 2021 
Česku vyplatila předběžnou plat-
bu z Nástroje pro oživení a odol-
nost ve výši 915 milionů eur. To 
odpovídá 13 % celkové alokace 
pro ČR. Další platby bude Komise 
schvalovat na základě realizace 
investic a reforem uvedených 
v českém plánu vždy po schválení 
plnění milníků a cílů českou stra-
nou. Do konce roku 2026 bude ze 
strany ČR Evropské komisi přelo-
ženo celkem 9 souhrnných žádostí 

o výplatu finančních prostředků, 
poslední žádost o platbu bude po 
akceptaci ze strany Evropské ko-
mise proplacena do 31. 12. 2026.

NPO přispívá k digitální (alespoň 
20 % z celkové alokace) i zelené 
transformaci (alespoň 37 % cel-
kové alokace), dodržuje princip 
„významně neškodit“ životnímu 
prostředí a reflektuje 6 evrop-
ských politických priorit (zelená 
a digitální transformace, konku-

renceschopnost a růst, sociální 
a územní soudržnost, zdravotnic-
tví a odolnost, politiky pro příští 
generaci). Je v souladu kromě 
jiného také s Národním progra-
mem reforem, Dohodou o part-
nerství, Plánem (plány) spravedli-
vé územní transformace (v rámci 
Mechanismu pro spravedlivou 
transformaci) a Vnitrostátním plá-
nem v oblasti energetiky a klima-
tu (tzv. klimaticko-energetickým 
plánem).
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY ČESKÉ REPUBLIKY (NPO) 

PILÍŘ 1:
• Lepší komunikace s úřady (eGo-

vernment, Portál občana, elektro-
nizace zdravotnictví)

• Pokrytí bílých míst vysokorych-
lostním připojením

PILÍŘ 2:
• Ochrana přírody a sídel (protipo-

vodňová ochrana, prevence eroze, 
obnova lesů)

• Čistá doprava (rozšíření sítě dobí-
jecích stanic, elektrizace železnic)

• Bezpečnější doprava (cyklotrasy, 
zvýšení bezpečnosti na železnič-
ních přejezdech)

• Čistší ovzduší (kotlíkové dotace)

PILÍŘ 3:
• Zkvalitnění a digitalizace výuky 

(reforma kurikula a jeho imple-
mentace, transformace vysokých 
škol s cílem adaptace na nové 
formy učení)

• Re-skilling a up-skilling (zvýšení 
digitálních dovedností)

• Zlepšení pozice žen na trhu práce 
(zvýšení dostupnosti předškolní 
péče, jesle, školky)

PILÍŘ 4:
• Boj proti korupci (zlepšení posta-

vení oznamovatelů)
• Posílení pozice občana jako klien-

ta veřejné správy (zvýšení celkové 
pro-klientské orientace)

PILÍŘ 5:
• Přístup k modernějším technolo-

giím (podpora výzkumu v oblasti 
lékařských věd)

PILÍŘ 6:
• Přístup k nejmodernějším zdra-

votnickým zařízením (zvýšení 
dostupnosti a rozvoj komplexní 
rehabilitační péče, Vznik a rozvoj 
Centra onkologické prevence)

PILÍŘ 1:
• Růst produktivity a kon-

kurenceschopnosti (lepší 
propojenost a pokrytí po-
mocí rychlého a stabilního 
připojení)

• Snížení administrativní 
zátěže (lepší komunikace 
s veřejnou správou, zrychle-
ní stavebního řízení)

• Digitalizace podniků (pro-
gramy přímé podpory 
digitální transformace pod-
niků)

• Podpora start-upů 

PILÍŘ 2:
• Budování neveřejné dobíje-

cí infrastruktury
• Budování recyklační infra-

struktury, cirkulární řešení 
v podnicích

PILÍŘ 3:
• Re-skilling a up-skilling 

(zvýšení digitálních doved-
ností)

PILÍŘ 4:
• Podpora podnikání (kvazi-

kapitálové nástroje NRB – 
rozvoj MSP)

• Podpora kulturního a krea-
tivního sektoru (digitaliza-
ce, modernizace, podpora 
VaVaI)

PILÍŘ 5: 
• Podpora výzkumu vývoje 

a inovací v podnicích (pod-
pora zavádění inovací do 
podnikové praxe, podpora 
v oblasti životního prostře-
dí, dopravy)

PRO OBČANY… …PRO PODNIKY…

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY JE
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PILÍŘ 1:
• Zlepšení připojení (připojení 

bílých míst k internetu, de-
monstrativní projekty rozvoje 
aplikací pro města)

• Zrychlení stavebního řízení 
(zavedení rekodifikace staveb-
ního práva do praxe)

PILÍŘ 2: 
• Rekonstrukce veřejného 

osvětlení
• Podpora opatření na drob-

ných vodních tocích  
a malých vodních nádržích

PILÍŘ 3:
• Podpora sociálního začleňování 

v rámci vzdělávacího systému
• Rozvoj infrastruktury sociál-

ních služeb (vznik nových ka-
pacit komunitního charakteru 
a ambulantních a terénních 
sociálních služeb včetně zá-
zemí, rekonstrukce stávajících 
kapacity) 

PILÍŘ 4:
• Zvýšení připravenosti projektů 

reagujících na nové výzvy (pří-
prava PPP projektů)

• Rozvoj regionálního kulturního 
a kreativního sektoru, moder-
nizace kulturních institucí

…I PRO OBCE
ROZDĚLENÍ CELKOVÉ ALOKACE 
NPO DO 6 PILÍŘŮ

 

 

 

 

 

1. Digitální transformace

2. Fyzická infrastruktura 
a zelená tranzice

3. Vzdělávání 
    a trh práce

4. Ins�tuce a regulace 
    a podpora podnikání 
    v reakci na COVID-19  

5. Výzkum, vývoj 
     a inovace 

6. Zdraví a odolnost 
    obyvatel  

6,5 %

6,9 %

5,7 %

21,5 %

44,7 %

14,6 %

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY ČESKÉ REPUBLIKY (NPO) 
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY FOTOVOLTAICKÉ 
SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE - I. VÝZVA

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OB-
CHODU (MPO) JAKOŽTO VLAST-
NÍK KOMPONENTY NÁRODNÍHO 
PLÁNU OBNOVY (NPO) REALIZU-
JE PODPORU Z KOMPONENTY 
NPO 2.3 PŘECHOD NA ČISTŠÍ 
ZDROJE ENERGIE. V RÁMCI TÉTO 
KOMPONENTY PŘIPRAVUJE VY-
HLÁŠENÍ VÝZVY FOTOVOLTAICKÉ 
SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE, 
KTERÁ JE ZAŘAZENA POD AKTI-
VITOU 2.3.1 VÝSTAVBA NOVÝCH 
FOTOVOLTAICKÝCH ZDROJŮ. 

Výzva bude zaměřena na pod-
poru fotovoltaických elektráren 
(FVE) instalovaných na podnika-
telských budovách včetně pří-
střešků (např. pro automobily, 
stavební techniku, skladování ma-
teriálu atp.), s maximálním insta-
lovaným výkonem 1 MWp včetně. 
Podporovány naopak nebudou 
instalace FVE na obytných budo-
vách nebo stavbách pro rodinnou 

rekreaci, ani instalace umístěné 
na zemi.

Žádat o podporu mohou podnika-
telské subjekty bez ohledu na jejich 
velikost, na celém území ČR, včetně 
území hlavního města Prahy. Nebu-
dou podporovány instalace realizo-
vané veřejnými subjekty a provozo-
vateli zařízení v režimu Evropského 
systému emisního obchodování.

V rámci NPO se očekává přede-
vším rychlost čerpání prostředků 
a tomu byl přizpůsoben celý 
dotační proces, od zjednodušení 
technických požadavků na sa-
motnou instalaci přes zavedení 
zjednodušené metody vykazová-
ní až po maximální zjednodušení 
administrace projektů.
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE

[taden]©123RF.com

ZJEDNODUŠENÍ TECHNICKÝCH 
POŽADAVKŮ NA FVE
Na rozdíl od všech předchozích 
výzev OP PIK je zásadní změnou 
zrušení požadavku na sledování 
maximální možné míry přetoku 
vyrobené elektřiny do distribuční 
soustavy. Díky tomu není třeba ze 
strany žadatele nechávat zpracovat 
energetický posudek, místo toho se 
bude dokládat pouze splnění mi-
nimálních technických parametrů 
jednotlivých komponent FVE.

ZJEDNODUŠENÁ METODA VYKA-
ZOVÁNÍ
Dalším významným zjednoduše-
ním procesu je zavedení zjedno-
dušené metody vykazování. Tento 
princip zjednodušuje výpočet 
způsobilých výdajů projektu, které 
již nebudou vycházet z výše inves-
tic (které bylo třeba dokládat), ale 
postačí zadat velikost instalované-
ho výkonu FVE, případně kapacitu 
baterie, a způsobilé výdaje budou 
vypočteny na základě těchto dvou 

jednoduchých parametrů. Tím-
to zjednodušením odpadá další 
povinnost z předchozích obdob-
ných výzev – dokládání rozpočtů 
projektu. Ještě významnějším 
dopadem zavedení zjednodušené 
metody vykazování je to, že odpa-
dá povinnost vypisovat výběrová 
řízení, což celý proces samotné-
ho pořízení FVE z pohledu nejen 
žadatele významně zjednoduší 
a zrychlí.

ZJEDNODUŠENÍ ADMINISTRACE 
PROJEKTU
Vzhledem k tomu, že se očekává 
boom v oblasti rozvoje FVE a tím 
i v počtu podaných projektů, bylo 
třeba zjednodušit i samotný proces 
administrace podaných žádostí. 
Největší zrychlení procesu hodno-
cení projektů přinese zrušení bodo-
vacího systému hodnocení projek-
tů, kdy v rámci předchozích výzev 
musel projekt pro schválení získat 
minimální počet bodů. V rámci 
NPO bude hodnoceno splnění mi-
nimálních technických požadavků 
jednotlivých komponent, případně 
doložení jejich certifikace. 
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NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE

Některé základní požadavky zůstá-
vají nezměněny, např. povinnost 
doložit Smlouvu o připojení. No-
vinkou v této oblasti je akceptace 
Smlouvy o smlouvě budoucí, roz-
hodujícím prvkem bude termín 
plánovaného připojení v těch pří-
padech, kdy projekt vyvolá potře-
bu úpravy distribuční soustavy. 
Další zjednodušení procesu hod-
nocení přinese zrušení bonifikace 
u výše míry podpory - všichni ža-
datelé mají stejnou míru podpory 
bez ohledu na velikost podniku 
i bez ohledu na místo realizace.
Zavedením metody zjednodušené-
ho vykazování, kdy jsou způsobilé 
výdaje vypočteny přímo z technic-
kých parametrů FVE a akumulace 
eliminuje i potřebu kontroly na 
předražení projektu a případné 
krácení způsobilých výdajů. 

Vyhlášení výzvy je naplánováno na 
konec října, nicméně je závislé na 
dopracování metodických pokynu 
k tzv. RED FLAGS, které nejsou 
ještě ze strany Evropské komise 
jednoznačně vymezeny.

Celková alokace výzvy činí 2 mld. 
Kč Míra podpory: 35 % pro FVE, 
50 % pro akumulaci mimo území 
hlavního města Praha, resp. 45 % 
na území hlavního města Praha.

Věříme, že zcela nové nastavení 
podmínek v rámci NPO povede 
na straně žadatelů k jednodušší 
a rychlejší přípravě projektů a na 
straně MPO k jejich rychlému vy-
hodnocení, což umožní bezproblé-
mové čerpání finančních prostřed-
ků NPO. 
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LETOS DO PROCESU PODPORY 
CESTY K DIGITÁLNÍ SPOLEČNOSTI 
VSTUPUJE NÁRODNÍ PLÁN OBNO-
VY (NPO-RRF), KTERÝ JE URČENÝ 
ZEJMÉNA PRO REKONSTRUKCI 
A ROZVOJ EKONOMIKY POTŘEB-
NÝ NA POTLAČENÍ NEGATIVNÍCH 
VLIVŮ VZEŠLÝCH VLIVEM PANDE-
MIE COVID-19.

Významná část NPO je věnová-
na i rozvoji možností připojení 
k Internetu. Oproti předchozím 
podmínkám možností podpory 
investic sloužících k zavádění vyso-
korychlostního internetu Evropská 
Komise (EK) podstatným způ-
sobem posílila možnosti veřejné 
podpory, které jsou zakotveny do 
nově vydaných pravidel GBER. 

Bez potřeby notifikace jednot-
livých programů, což je proces 
velmi administrativně, ale hlavně 
časově náročný, je nyní možné 
podpořit z veřejných zdrojů budo-
vání pevných sítí přístupu k Inter-
netu a to nejenom pro domácnos-
ti, ale i pro tzv. socioekonomické 
aktéry, mezi něž jsou zahrnovány 
subjekty státní správy a samosprá-
vy, školy, zařízení občanské vyba-
venosti, ale také tak zvané silně 
digitalizované podniky. 

Je možné podporovat i zavádění 
mobilních sítí 4G a 5G, ale také 
podporovat zřizování a provoz 
služeb připojení k Internetu v pev-
ném místě formou tzv. „voucherů“.

Ze všech opatření je vidět zjevná 
snaha podpořit jak stranu nabídky 
služeb včetně jejich kvality, tak 
i stranu poptávky po službách a to 
pochopitelně se zajištěním tech-
nologické neutrality a minimaliza-
cí negativních vlivů na podmínky 
volné hospodářské soutěže. 

Motivací není jen zajištění dostup-
nosti co nejširší a nejkvalitnější 
nabídky služeb, ale jasnou motiva-
cí je také jejich co nejširší užití. Je 
však nezbytné, aby tyto myšlenky 
akceptovaly všechny subjekty 
působící v této oblasti, tedy že 
největší přínos plynoucí ze služeb 
připojení k Internetu plyne z jejich 
co nejširšího užívání. 

V současné době finalizujeme pro-
gram podpory zavádění pevných 
vysokokapacitních sítí přístupu 
k Internetu v oblastech a na adres-
ních místech, kde potřebné služby 
nejsou v současné době dostupné 
a kde soukromý sektor neplánuje 
v nejbližší době jejich zavedení. 

Ze souboru dat zajištěných sbě-
rem organizovaným ČTÚ jsme 
identifikovali místa, do kterých by 
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bylo možné směrovat podporu 
z veřejných zdrojů tak, aby v nich 
návazně bylo možné zajistit služby 
přístupu k Internetu v potřebném 
množství a kvalitě a to podle jed-
notlivých kategorií specifikovaných 
v blokové výjimce v nových pravi-
dlech GBER. 

V současné době finišujeme pří-
pravy veřejné konzultace, na zá-
kladě které bude následně možné 
vypsat výzvu na podporu výstavby 
přístupových sítí.

Veřejná konzultace má dokončit 
ověření, že v místech určených 

pro možné dotované projekty 
v současné době žádná síť není 
schopna poskytnout služby pří-
stupu k internetu v požadovaných 
vlastnostech a doplnit informace 
sebrané Českým telekomunikač-
ním úřadem o plány jednotlivých 
operátorů tak, aby bylo možné 

zajistit ochranu jek stávajících 
investic tak i investic věrohodně 
plánovaných.

Vypsání připravované výzvy chys-
táme na počátek příštího roku. 
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AKTUÁLNÍ OTEVŘENÉ VÝZVY 

Vyhlášení 
výzvy

Zahájení a ukončení 
příjmu

Program podpory Zaměření programu podpory

02. 08. 2021 16. 8. 2021 - 31. 12. 2021 Nemovitosti – Výzva VI Pomoc po tornádu modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatel-
ské infrastruktury a objektů typu brownfield

08. 02. 2021 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 Poradenství – Výzva II Poradenské služby pro 
MSP

poradenské služby pro začínající malé a střední podniky poskytované provo-
zovateli inovační infrastruktury

01. 07. 2020 15. 7. 2020 - 31. 12. 2022 Inovační vouchery – Výzva VI nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od 
výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben

27. 12. 2018 27. 12. 2018 - 31. 12. 2023 Rizikový kapitál: Fond fondů EIF Zvýšení dostupného kapitálového financování pro podniky během celého 
cyklu jejich raného stadia vývoje

26. 01. 2021 01. 02. 2021 - 30. 06. 2023 Rizikový kapitál: Fond IPO Podpora přístupu MSP k rizikovému financování na kapitálovém trhu

01. 05. 2021 01. 05. 2021 - 31. 03. 2023 ITI Nemovitosti: Brownfield Fond Zvýhodněné juniorní financování projektů modernizace zastaralých areálů, 
které bude možné znovu využít pro rozvoj MSP

28. 04. 2017 01. 06. 2017 - 30. 06. 2023 Expanze - úvěry

Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP, usnadňovat za-
čínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financová-
ní jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání 
či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-
-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus 
způsobuje). 

04. 02. 2019 15. 02. 2019 - 30. 06. 2023 Expanze - záruky

Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP, usnadňovat za-
čínajícím a rozvojovým malým a středním podnikatelům přístup k financová-
ní jejich podnikatelských projektů pro zahájení a/nebo další rozvoj podnikání 
či překlenutí krizové ekonomické situace vyvolané šířením koronaviru SARS-
-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus 
způsobuje). 

19. 09. 2017 19. 09. 2017 - 30. 09. 2023 Úspory energie - úvěry Podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru prostřed-
nictvím opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY OP PIK

PROFIL SPOLEČNOSTI 
Společnost MIKROKLIMA se 
zaměřuje především na klimati-
zace, topné systémy i komplexní 
vzduchotechnická zařízení. A to 
komplexně – od projektu přes 
kompletní dodávku včetně elektro-
nické regulace pomocí vlastních 
výrobků MIDAM až po následný 
servis. Společnost současně vyvíjí 
přesná měřící zařízení, která jsou 
uplatnitelná v mnoha průmyslo-
vých oborech. V posledních pěti 
letech se společnost věnuje vývoji 

unikátních měřících zařízení, která 
mají využití ve zdravotnictví. Většina 
těchto zařízení vzniká ve spolupráci 
s odborníky Fakultní nemocnice 
Hradec Králové.

POPIS PROJEKTU 
Projekt se zaměřil na vývoj myos-
timulátoru k prototypu dynamo-
metru na objektivní měření svalové 
síly. Jde o první přístroj k přímému 
měření svalové síly nezávislém 

na spolupráci pacienta. Stávající 
metodologie je závislá na spolu-
práci pacienta, který však často 
nemůže spolupracovat, nechápe 
pokyny, spolupracuje omezeně pro 
poruchu soustředění, neschopnost 
udržet určenou polohu či bolest. 
Projekt společnost Mikroklima 
řešila ve spolupráci s odborníky Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové. 
Projekt získal ocenění Podnikatel-
ský projekt roku 2020.

Společnost čerpala finanční 
podporu z programu Aplikace 
v Operačním programu Podnikání 
a inovace pro konkurenceschop-
nost (OP PIK).

Více informací najdete na webu 
API. www.agentura-api.org

VÝVOJ MYOSTIMULÁTORU  
K PROTOTYPU DYNAMOMETRU  
URČENÉMU K OBJEKTIVNÍMU  
MĚŘENÍ SVALOVÉ SÍLY

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu:   
Vývoj myostimulátoru k prototypu 
dynamometru určenému k objek-
tivnímu měření svalové síly

Program podpory:  
APLIKACE I. VÝZVA – S ÚČINNOU 
SPOLUPRACÍ

Období realizace projektu:  
1. 1. 2017 - 28. 9. 2019

Celkové způsobilé výdaje:  
9 238 271 Kč 

Dotace:    
6 236 757 Kč

Foto: archiv MIKROKLIMA

https://www.agentura-api.org/cs/uspesne-projekty-op-pik-spolecnost-phonexia/
https://www.agentura-api.org/cs/uspesne-projekty-op-pik-spolecnost-phonexia/
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Informační zpravodaj
OP PIK 2014–2020

www.mpo.cz

www.agentura-api.org
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