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Shrnutí pro veřejnost k Výroční zprávě o implementaci Operačního programu Podnikání a inovace 

pro konkurenceschopnost za rok 2021 

Výroční zpráva o implementaci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

(OP PIK) za rok 2021 představuje informace o průběhu implementace OP PIK za období do 31. 12. 2021. 

Pro přepočet korunových údajů byl použit kurz Evropské centrální banky 25,671 CZK/EUR z prosince 2021. 

V roce 2021 bylo vyhlášeno v OP PIK celkem 8 výzev o celkové alokaci 223,21 mil. EUR EFRR (Evropský 

fond pro regionální rozvoj, pozn.: není-li uvedeno jinak, jsou finanční údaje uváděny za část EFRR), z toho 

1 výzva s celkovou alokací 11,69 mil. EUR byla zaměřena na integrované teritoriální investice. K 31. 12. 

2021 Řídicí orgán (ŘO) celkem vyhlásil výzvy pokrývající 183 % alokace programu. Výzvy byly vyhlašovány 

v prioritních osách 1 až 4 (PO1 až PO4). Jednalo se výzvy průběžné i kolové. V roce 2021 bylo v rámci 

dotačních programů PO1-PO4 přijato 3 034 žádostí o podporu v objemu 1 032,46 mil. EUR. Více jak dvě 

třetiny z nich schválily výběrové komise jednotlivých programů podpory (PP) k financování (2 636 v objemu 

1003,46 mil. EUR). ŘO evidoval 2 650 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) ve výši 

908,37 mil. EUR. Proplaceno bylo 3 128 žádostí o platbu za 384,95 mil. EUR. K vydávání Rozhodnutí 

i k proplácení ŽoP docházelo napříč PO. Celkové způsobilé výdaje, jež příjemci vykázali ŘO, dosáhly k 31. 

12. 2021 výše 4 522,18 mil. EUR.  

OP PIK průběžně naplňuje svůj hlavní cíl, zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí v České 

republice. Čerpání dotací a finančních nástrojů (FN) probíhalo v roce 2021 podle stanovených cílů, bylo však 

již druhým rokem negativně ovlivněno probíhající koronavirovou pandemií. Z tohoto důvodu docházelo 

k vyšší míře odstupování projektů nebo jejich krácení. V roce 2022 lze očekávat nárůst čerpání dotací na 

základě ukončování projektů.  K 31. 12. 2023 je předpoklad dočerpání celé alokace OP PIK. Pravidlo n+3 

bylo k 31. 12. 2021 splněno, kromě dotačních projektů se na plnění pravidla podílely také FN. V roce 2022 je 

s ohledem na finanční plán reálný předpoklad splnění tohoto pravidla. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v průběhu roku 2021 pokračovalo v úspěšné implementaci PP Expanze. 

V rámci vyhlášené I. výzvy Expanze - úvěry došlo k aktualizaci, Obnova podnikání po živelné katastrofě, 

která souvisela s tornádem (jižní Morava 24. 6. 2021) a dále k aktualizaci v souvislosti s úpravou mapy 

regionální podpory.  

V rámci vyhlášené I. výzvy Expanze - záruky došlo postupně ke dvěma aktualizacím. Vyhlášení aktualizace 

COVID SPORT a aktualizace s rozšířením spolupráce nejen s bankami, ale i leasingovými společnostmi 

a právnickými osobami s oprávněním poskytovat úvěry. 

Během roku došlo k převodu v pořadí 6. tranše ve výši 54,99 mil. EUR do úvěrové časti programu a převodu 

v pořadí 5. tranše ve výši 71,2 mil. EUR do záruční části programu. V červnu došlo ke zvýšení alokace 

úvěrové části programu na 315,7 mil. EUR (původně 277,4 mil. EUR) a ke snížení alokace záruční části 

programu na 285 mil. EUR (původně 342 mil. EUR). 

V průběhu roku 2021 pokračovala implementace FN Úspory energie, kdy došlo postupně k převodu 

2. tranše v hodnotě 3,82 mil. EUR a 3. tranše ve výši 3,93 mil. EUR: Začátkem roku došlo ke snížení alokace 

programu na 15,45 mil. EUR. K 31. 12. 2021 bylo podepsáno 51 úvěrových smluv v hodnotě 9,1 mil. EUR. 

V kapitálových FN v PP Rizikový kapitál funguje Fond fondů (FF) EIF s finančními zprostředkovateli Nation1 

a Lighthouse Ventures, kteří investují do inovativních firem ve fázi seed&akcelerátor a podpořili již 

51 podniků částkou 16,7 mil. EUR. V létě 2021 byla převedena 3. tranše. 

V roce 2021 došlo ke spuštění dvou nových FN ve spolupráci s Národní rozvojovou investiční, a.s. do 

investiční fáze. V rámci PP Rizikový kapitál se jedná o IPO fond na podporu financování malých a středních 

podniků v rámci veřejných nabídek akcií. Proběhla první investice za 467 tis. EUR. S ohledem na 

limitovanou absorpci je zvažována úprava alokace. V rámci PP Nemovitosti vyhlásil v roce 2021 výzvu pro 

konečné příjemce FN Brownfield fond UDF realizovaný pod fondem fondů Brownfield fond. Ke konci roku 

2021 byly zazávazkovány první dvě investice v celkové výši 1,9 mil. EUR. 



2 
 

V rámci implementace OP PIK přistoupil ŘO k dalším revizím programového dokumentu. V květnu 2021 ŘO 

OP PIK předložil návrh 11. revize, který byl schválen ze strany EK Rozhodnutím C(2021) 5810 ze dne 29. 7. 

2021. V rámci této revize došlo k realokaci 76 599 004 EUR ze SC4.1 (PP Vysokorychlostní internet) do 

SC2.1 (38 299 502 EUR do PP Expanze a 38 299 502 EUR Technologie). Dále byl zpřesněn typový projekt 

tzv. Digitálních technických map v SC4.1. Upravily se rovněž aktivity SC2.2, které byly rozšířeny i o online 

formy. Došlo k aktualizaci výchozích a cílových hodnot výsledkového indikátoru "Vsázka paliva do tepláren 

(KVET) a výtopen SZT" díky změněné metodice vykazování CHP (KVET) podle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti. A nakonec byly realokovány 

prostředky ve výši 7 824 340 EUR ve SC3.2 určené na dotace ve prospěch FN, kde byla vysoká absorpční 

kapacita. 

V oblasti indikátorů došlo v roce 2021 vzhledem k předešlému roku 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 15 % (PO1 o 16 %, PO2 o 12 %, PO3 o 25 % a PO4 

o necelé 4 %; celková hodnota na OP dosáhla 13 625) a skutečné plnění o 20 % (celková hodnota 11 850). 

Tento stav je zapříčiněn pokračujícím ukončováním části projektů z dalších výzev programu a novými 

výzvami programu. Dosažená hodnota počtu podpořených firem dotací tak vzrostla o 26 %, zatímco FN o 15 

%. Pokud se podíváme na naplňování tohoto hlavního ukazatele na úrovni všech PO, dá se předpokládat, 

že OP PIK naplní své cíle stanovené pro rok 2023. Závazek na PO1 již překročil 100 % cílové hodnoty, na 

PO2 překročil cíl o 8 %, na PO3 dokonce o 14 %, na PO4 se závazek pohybuje na 96 %. ŘO dále průběžně 

sleduje naplňování jak finančních, tak věcných ukazatelů výkonnostního rámce. Co se týká věcných 

ukazatelů, tak na PO1 u obou ukazatelů došlo k naplnění v rozmezí 75-87 % cílové hodnoty pro rok 2023, 

na PO2 byla již překročena 100 % hranice, PO3 byla nad 78 % a na PO4 se podařilo překročit hranici 81 %. 

Další zásadní a hlavní indikátor Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) 

vykazoval rovněž velmi významný vývoj hodnot. Závazky oproti minulému období vzrostly o cca 26 % na 

úroveň celkových 3 931 204 997 EUR a skutečné plnění dosáhlo zvýšení o cca 30 % na hodnotu 2 294 269 

453 EUR. K významným nárůstům došlo také u výstupových indikátorů se zdrojem Ž/P (žadatel/příjemce) 

v souvislosti s výše uvedenou skutečností, že docházelo k ukončování řady projektů z uzavřených výzev. 

ŘO předpokládá, že v průběhu roku 2022 bude docházet k dalšímu výraznému růstu dosažených hodnot 

indikátorů. 


