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Vážení čtenáři,

mám velikou radost, že vám mohu představit avi-
zované první číslo časopisu „tak“, Informačního 
zpravodaje Operačního programu Technologie 
a aplikace pro konkurenceschopnost, který konti-
nuálně navazuje na OPIK. Nové číslo nabízí známé 
a očekávané přehledy a informace v moderní a pře-
hledné formě. Neznamená to však, že se distancu-
je od Operačního programu Podnikání a inovace  
pro konkurenceschopnost, který sprintuje do závě-
rečné etapy. „tak“ bude informovat i o důležitých 
informacích, které s sebou přináší končící progra-
mové období. Časopis „tak“ je periodikum a bude 
vydáván jako dvouměsíčník. 

Těším se, že společně s vámi budeme i nadále tvo-
řit obsah a pevně věřím, že časopisu zachováte 
svou přízeň. Proto prosím, své názory, rady, dotazy, 
náměty posílejte na můj mail: tuma@mpo.cz. 

Slibuji, že na každý mail odpovím, a navíc jeho  
obsah budu probírat v rámci redakční rady. 

První číslo časopisu „tak“ přibližuje problematiku 
výzvy Úspory energie, přináší princip zjednodušení 
povinného zveřejňování účetních závěrek, upozor-
ňuje na projekt vysokorychlostního internetu, aví-
za výzev v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a další 
zajímavé informace o nadcházejícím programo-
vém období 2021+.

Přeji příjemné čtení.

S přátelským pozdravem 

Petr Tůma 
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Další podpora 
výzkumných 
a inovačních projektů 
v rámci OP TAK v roce 
2023

V rámci Operačního programu Tech-
nologie a aplikace pro konkuren-
ceschopnost budou v lednu 2023 

vyhlášeny první výzvy aktivit Partnerství zna-
lostního transferu (PZT) a Spolupráce – Klast-
ry a Spolupráce – Technologické platformy

V rámci PZT budou opět podpořeny projekty 
zaměřené na vytvoření partnerství mezi malým 
a středním podnikem a organizací pro výzkum 
a šíření znalostí (dále jen „znalostní organiza-
cí“) za účelem transferu znalostí, souvisejících 
technologií a dovedností, ke kterým podnik 
nemá přístup. I nadále bude platit, že transfer 
zprostředkovává Asistent znalostního transfe-
ru jako absolvent magisterského nebo doktor-
ského studia s omezenou pracovní zkušeností  
za odborného dohledu univerzitního pracovi-
ště. Podporovanými aktivitami budou inovace 
produktů/procesů/služeb a nově také zavádění 
pokročilých technologií v podniku.

Aktivita Technologické platformy bude zamě-
řena na podporu činnosti technologických 
platforem – oborových seskupení sdružujících 
průmyslové podniky, oborová sdružení a sva-
zy a výzkumné a finanční instituce podílející  
se na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky 
významných technologických oblastech. Cílem 
je vytvořit, podporovat a naplňovat střednědo-
bé až dlouhodobé vize technologického vývoje, 
které významně ovlivňují budoucí hospodářský 
růst, konkurenceschopnost a trvale udržitelný 
rozvoj v České republice i v Evropě. Hlavní pod-
porovanou činností bude příprava a naplňování 
akčních plánů pro zelenou a digitální transfor-
maci podniků v dané doméně specializace, zvý-
šení strategické odolnosti a zavádění pokroči-
lých technologií.

Ve výzvě I. u aktivity Spolupráce – Klastry  
OP TAK budou nadále podporovány projekty ko-
lektivního výzkumu a projekty sdílené výzkum-
né infrastruktury. Aktivita internacionalizace 
bude nově součástí aktivity Rozvoj inovačního 
klastru. Hlavním cílem této aktivity bude posí-
lení kapacit a znalostí inovačního klastru, které 
povedou ke zlepšení a rozšíření specializova-
ných podpůrných služeb s vyšší přidanou hod-
notou pro malé a střední podniky, zlepšení spo-
lupráce, získávání a sdílení poznatků a vytváření 
strategických mezioborových či přeshraničních 
partnerství.  

avíza výzev

#OPTAKvyzkumvyvoj 
#OPTAKdigitalizace
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Co je nového 
kolem výzvy 
Úspory energie?

Po vyhlášení výzvy přišla na MPO spous-
ta dotazů. Jak máme spočítat úsporu? 
Jak určit alternativní investici nebo 

co máme vyplnit do posudku DNSH? Zatímco 
někteří žadatelé, poradenské společnosti 
a energetičtí specialisté stále rekognosku-
jí terén a snaží se zjistit co nejvíce infor-
mací, aby žádost zpracovali co nejlépe, jiní  
se do procesu přípravy žádosti vrhli po hlavě 
a žádost podali už v průběhu září poháněni 
nutností snížit energetickou náročnost své 
firmy co nejdříve.

V tomto článku si shrneme, kde je možné načer-
pat informace, řekneme si, co se chystá, a také 
upozorníme na některé chyby, které se doposud 
objevily v podaných žádostech o podporu. 

Nejprve se podíváme na již proběhnuvší akce. 
Pokud jste některou z nich promeškali, nemusí 
být ještě nic ztraceno. Mnozí organizátoři umož-
ňují zpětné zhlédnutí záznamu na internetu 

nebo je zpřístupňují pro registrované uživatele. 
Jako první pořádali webináře profesní organiza-
ce energetických specialistů. Webináře proběhly 
5. a 8. září 2022. Na obou přednášeli o výzvě pra-
covníci MPO. Registrovaní uživatelé mají zázna-
my z webinářů stále k dispozici na webu těchto 
organizací. 

4. října 2022 proběhla prezentace výzvy I. Úspo-
ry energie pracovníky MPO a API na Mezinárod-
ním strojírenském veletrhu v Brně. Pro všechny, 
kteří na cestu do Brna nenašli čas, je záznam 
z prezentací k vidění zde:

https://www.youtube.com/watch?v=kw_
Ryayy7pU

5. října připravili pracovníci MPO seminář k pro-
blematice DNSH, kterého bylo možno se zúčast-
nit osobně na půdě MPO v Praze, případně jej 
sledovat on-line na platformě YouTube. Seminář 
byl zaměřen prakticky. Jeho cílem bylo pomoci 
žadatelům s vyplněním přílohy č. 4 Posudek 
plnění DNSH a klimatického dopadu. Záznam  
ze semináře je k vidění zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-
PuHOgtQY-U

Co se týká akcí budoucích, chystají se další. Své 
pevné místo v kalendáři již mají dvě následující 
akce, které proběhnou v listopadu.

1. listopadu 2022 prezentovali zástupci MPO  
na webináři pro energetické specialisty. Téma-
tem byly dosavadní zkušenosti s žádostmi v OP 
TAK s důrazem na otázky a odpovědi. 9. listo-
padu 2022 uspořádala regionální kancelář API 
Brno seminář v rámci bloku seminářů na téma: 

rádce

https://www.youtube.com/watch?v=kw_Ryayy7pU
https://www.youtube.com/watch?v=kw_Ryayy7pU
https://www.youtube.com/watch?v=YPuHOgtQY-U
https://www.youtube.com/watch?v=YPuHOgtQY-U
https://www.youtube.com/watch?v=kw_Ryayy7pU
https://www.youtube.com/watch?v=YPuHOgtQY-U
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Dotace z OP TAK – podpora a rozvoj vašeho pod-
nikání. Akce byla otevřená veřejnosti po před-
chozí registraci.  

https://www.agentura-api.org/cs/uda-
losti/vstup/podpora-na-energeticky-
-usporna-opatreni-v-podnicich

Na webu MPO a API v části věnované výzvě 
Úspory energie jsou zveřejněny často klade-
né dotazy (FAQ), které jsou průběžně revi-
dovány a doplňovány. Pod odkazy na některé 
povinné přílohy najdete rady a vzory, jak tyto 
přílohy vyplnit.

Dokument FAQ je umístěn na webu MPO zde: 
https://www.mpo.cz/assets/cz/pod-
nikani/dotace-a-podpora-podnika-
ni/2022/10/2022-10-05-FAQ-na-WEB.pdf 

a  na stránkách API zde: 
https://www.agentura-api.org/wp-con-
tent/uploads/2022/10/2022-10-05-faq-
na-web-1.pdf 

Vyplatí se sledovat výše uvedené weby 
pravidelně. Aby bylo vše jasné a názorné, je  
na každém dokumentu uvedeno datum zveřej-
nění a datum revize, změny oproti předešlé verzi 
jsou napsány červeným písmem. Je tak na první 
pohled zřejmé, co se změnilo a co přibylo.

Na stejném místě, ale tentokrát ne pod hlavič-
kou FAQ, ale u konkrétních dokumentů výzvy, 
najdete vzory, jak tyto dokumenty vyplnit. 

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/do-
tace-a-podpora-podnikani/uspory-ener-
gie---vyzva-i--op-tak--269244/

Konkrétně se jedná o vzor k příloze č. 3. Zelenou 
barvou je zde doplněno, jak by měly vypadat 
odpovědi energetického specialisty na otázky, 
které mají přímou vazbu na přílohu č. 4 Posudek 
plnění DNSH a klimatického dopadu. Víceméně 
se jedná o informace, které žadatel uvede taktéž 
v tomto posudku. 

Je potřeba si dát pozor na to, že přílohu č. 3 a) vy-
plňuje energetický specialista a přílohu č. 4 vypl-
ňuje žadatel. Informace v těchto přílohách musí 
být stejné. Proto žadatelům doporučujeme, aby 
úzce spolupracovali s energetickým specialistou 
a nesnažili se vymýšlet nic nového, co pak může 
být se zmíněnou přílohou č.3 v rozporu. 

Vzor pro přílohu č. 4 je zde uveden pro přehled-
nost ve dvou verzích. První verze je relevantní 
pro většinu projektů, obsahujících opatření re-
novace stávajících budov, spotřebiče energie 
(nulové přímé výfukové emise CO2 – typicky vý-
robní technologie) nebo instalace elektrických 
tepelných čerpadel nebo jejich libovolné kombi-
nace. Druhá verze pojednává o tom, jak vyplnit 
posudek DNSH v případě, že je součástí projektu 
zdroj na biomasu. V žádném případě to nezna-
mená, že v případě, kdy je součástí projektu in-
stalace zdroje na biomasu, budou vypracovány 
dva posudky DNSH. Půjde stále o jeden, jenom 
pro přehlednost byly vzory rozděleny. 

Vzory jsou vyplněny pro fiktivní projekt obsa-
hující typická opatření. Všechen vzorový text je  
pro přehlednost červený a u některých odpovědí 
jsou ještě uvedeny upřesňující komentáře. Dopo-
ručujeme žadatelům, aby vzor určitě používali. 
Upozorňujeme, že vzorový text musí být přizpů-

rádce

https://www.agentura-api.org/cs/udalosti/vstup/podpora-na-energeticky-usporna-opatreni-v-podnicich
https://www.agentura-api.org/cs/udalosti/vstup/podpora-na-energeticky-usporna-opatreni-v-podnicich
https://www.agentura-api.org/cs/udalosti/vstup/podpora-na-energeticky-usporna-opatreni-v-podnicich
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/2022/10/2022-10-05-FAQ-na-WEB.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/2022/10/2022-10-05-FAQ-na-WEB.pdf
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/2022/10/2022-10-05-FAQ-na-WEB.pdf
https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-05-faq-na-web-1.pdf
https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-05-faq-na-web-1.pdf
https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-05-faq-na-web-1.pdf
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/uspory-energie---vyzva-i--op-tak--269244/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/uspory-energie---vyzva-i--op-tak--269244/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/uspory-energie---vyzva-i--op-tak--269244/
https://www.agentura-api.org/cs/udalosti/vstup/podpora-na-energeticky-usporna-opatreni-v-podnicich
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/2022/10/2022-10-05-FAQ-na-WEB.pdf
https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-05-faq-na-web-1.pdf
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/uspory-energie---vyzva-i--op-tak--269244/
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soben jejich konkrétnímu projektu a musí v něm 
být uvedeny informace v souladu s energetickým 
posudkem. Nesprávné vyplnění přílohy č. 4 může 
být důvodem zamítnutí projektu.

Jak bylo zmíněno v úvodu článku, několik 
žadatelů své žádosti o podporu již podalo. 
Většinou jsou zpracovány celkem dobře, ale 
přesto se tu a tam objeví nějaký nedostatek. 
V následujícím textu zmíníme ty, které se 
opakují.

V první výzvě Úspory energie máme novou pří-
lohu č. 5 Report dat z energetického posudku. 
Tato příloha musí být vždy ve formátu xls. Pokud 
bude odevzdaná pouze ve formátu pdf., bude 
projekt v rámci formální kontroly vždy vrácen 
k doplnění. 

Velmi často se objevuje, že v této příloze není 
vyplněna fakturovaná spotřeba, ale jen výchozí 
stav. Fakturovaná spotřeba musí být vyplněna 
vždy. Jediná výjimka je, pokud projekt obsahuje 
pouze opatření na budově, kde energetický spe-
cialista zvolil postup podle 1,2 ER. V některých 
případech již podaných žádostí se také objevilo, 
že v Reportu dat z energetického posudku neby-
la vyplněna alternativní investice. 

Zvláštními přílohami jsou také specifické pod-
mínky. Tyto přílohy 3 a) a 3 b), musí být vždy po-
depsané. Příloha 3 a) energetickým specialistou, 
příloha 3 b) žadatelem. Jak již bylo zmíněno. 
Příloha č.3 a) musí být v souladu s posudkem 
DNSH. Jedná se o velmi častý nedostatek 
a v takovém případě jsou projekty v rámci 
formální kontroly vraceny k přepracování.

Mezi stále se opakující chyby patří neuvedení 
roční produkce v případě výměny technologií. 
Tento nešvar známe už z OP PIKu. Musí být uve-
dena roční produkce původního zařízení a roční 
produkce nového zařízení. Pokud toto energe-
tický specialista neuvede, musí se projekt vracet 
k doplnění a zbytečně se tak prodlužuje doba 
zpracování žádosti. 

Doposud se nejvíce nedostatků objevilo v po-
sudku DNSH. Jejich souhrn by byl opravdu 
obsáhlý, pokud i vy v této oblasti stále tápete, 
pusťte si video ze semináře DNSH a prostuduj-
te vyplněné vzorové formuláře. Věříme, že vám  
to pomůže.

Jak vidno, zdrojů informací k výzvě a ke zpra-
cování žádosti je více než dva měsíce od vyhlá-
šení výzvy mnoho. Pokud i po přečtení článku 
a zhlédnutí všech videí a vzorových dokumentů 
máte pocit, že vám některé informace schází, 
můžete nám napsat námět na článek do příštího 
vydání do krátké ankety. 

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSfTGV3WhWHYjaOwQ_L8I-
P0F0XliKVzEgpg2jOXB8UKBkViMbQ/
viewform?usp=sf_link

#OPTAKusporaenergie

rádce

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTGV3WhWHYjaOwQ_L8IP0F0XliKVzEgpg2jOXB8UKBkViMbQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTGV3WhWHYjaOwQ_L8IP0F0XliKVzEgpg2jOXB8UKBkViMbQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTGV3WhWHYjaOwQ_L8IP0F0XliKVzEgpg2jOXB8UKBkViMbQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTGV3WhWHYjaOwQ_L8IP0F0XliKVzEgpg2jOXB8UKBkViMbQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTGV3WhWHYjaOwQ_L8IP0F0XliKVzEgpg2jOXB8UKBkViMbQ/viewform?usp=sf_link
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Rozhovor s Marianem 
Piechou na téma OP TAK

rozhovor 

Co přinese nový OP TAK a nové období podpo-
ry 2021–2027 pro české podnikatele?

V kontextu této doby je třeba říci, že začátek 
nového programového období není unikát-
ní ani množstvím peněz – v minulosti bylo  
na sedmiletá období peněz pro podnikatele 
s evropských fondů více – a dá se říci, že není 
unikátní ani z hlediska podporovaných oblastí. 
To, co je v tomto období jiné, a bude nás zřej-
mě doprovázet minimálně v následujících mě-
sících, je celková ekonomická situace ve střed-
ní a východní Evropě. S tím souvisí i množství 
zdrojů, které se investuje do podpory ekono-
miky z evropských prostředků. Unikátnost 
situace je v tom, že se velmi obtížně plánuje. 
Pokud se nyní velmi těžce plánuje podnikate-
lům – s ohledem na přetrhané subdodavatel-
ské řetězce, vysokou inflaci – tak se stejně těž-
ce plánuje ministerským úředníkům, kteří musí 
citlivě zavnímat, jaké výzvy pro podnikatele 
vyhlásit, aby co nejlépe pomohli současnou 
situaci řešit. Proto jsme za MPO vyhlásili výzvu 
Úspory energie v hodnotě 10 miliard korun  
na úsporná opatření ve firmách a rovněž pod-
pory na využití obnovitelných zdrojů energie. 
Taková byla naše reakce na jaře 2022 na růst 
cen energií a potřebujeme se i nadále věnovat 
větší soběstačnosti českého průmyslu. 

Dále se zabýváme otázkou, co může podni-
katelům pomoci ke zvýšení jejich efektivity, 
a tedy i ke konkurenceschopnosti. Současnou 
vysokou cenou energií Evropa konkurence-
schopnost obecně ztrácí v porovnání s ostatní-
mi kontinenty. Proto musíme o to více investo-
vat do automatizace, digitalizace a robotizace. 
Mým cílem je zabezpečit, aby v této oblasti 
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rozhovor 

bylo dostatek zdrojů prostředků, aby neklesala 
investiční poptávka podnikatelů po zefektivňo-
vání firemních procesů. To samé platí i o oblas-
ti výzkumu a vývoje – čím více bude klesat po-
ptávka po výzkumu a vývoji v České republice 
a v investicích do této oblasti, tím déle součas-
ná krizová situace bude trvat. Právě podpora 
výzkumu a vývoje je cesta z této krize, protože 
firma s vlastním výzkumem a vývojem, kte-
rá inovuje své produkty, tak není tolik závislá  
na ceně lidské práce, na ceně energií, ale těží 
ze svého know how, svých patentů a unikát-
nosti svých produktů. Část firem, která toto 
v minulosti podcenila, to bohužel nebude mít 
v následujících měsících jednoduché. 

Co byste rád změnil v novém programovém 
období?

Chceme vyhlašovat maximum výzev konti-
nuálních. Ani pro podnikatele, ani pro posky-
tovatele dotace není optimální situace, která 
může nastat u krátkodobých výzev, kdy se bě-
hem nedlouhé chvíle příjmu žádostí nahrne 
velká poptávka po podpoře. Naší prioritou je 
zajistit plynulost například v oblasti podpory 
fotovoltaiky, která byla ze strany MPO vyhláše-
na již dříve v Národním plánu obnovy. Podob-
né typy podpory by měly být ideálně otevřeny 
nepřetržitě po dobu 2–3 let, abychom mohli 
podpořit nezbytné investice a jejich realizaci. 
Není důvod přerušovat podpory a zastavovat 
investiční cyklus, který je zejména v této době 
natolik potřebný. I proto jsme v některých 
případech podpor posečkali s jejich vyhláše-
ním a snažíme se od roku 2023 přejít ideálně  
na kontinuální systém příjmu žádostí. Výjim-

kou je zcela logicky výzkum a vývoj či souvisejí-
cí oblasti, které musí zachovat soutěž a zajistit 
tak vysokou úroveň kvalitních projektů. 

OP TAK již vyhlásil podpory z zaměřené na 
úspory energií a oblast výzkumu a vývoje. 
Kdy se OP TAK zaměří na oblast digitalizace 
firem?

V této chvíli se snažíme nové oblasti podpor 
jako je digitální podnik vyhodnocovat na zá-
kladě poptávky, resp. podaných žádostí, a tedy 
i kvality předložených projektů. Další strategii, 
resp. podpory v oblasti digitalizace chceme 
zveřejnit po vyhodnocení podstatné části dří-
vějších projektů, abychom zjistili, jakým způ-
sobem se české firmy postavily ke končícímu 
OP PIK. Chceme tak zajistit plynulý přechod 
mezi operačními programy a rovněž pomoci 
digitální tranzici ve firmách tak, aby časový 
tlak na realizaci projektu nepoznamenal kvali-
tu realizovaných investic.
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Povinné zveřejňování 
účetních závěrek může 
být nově bezpracné

Jednou z povinností žadatele o podporu 
je předložení účetních závěrek za po-
slední dvě uzavřená účetní období před 

podáním žádosti. Účetní závěrky, které ža-
datel přikládá při podání žádosti o podporu, 
jsou následně součástí ekonomického hod-
nocení jeho projektu. Zároveň platí, že opráv-
něným žadatelem je ten, kdo podle zákona 
o účetnictví, zveřejňuje v obchodním rejstří-
ku účetní závěrky, a takto činí po celé období 
realizace a udržitelnosti projektu.

Bylo zjištěno, že zhruba 19 % příjemců podpory, 
kteří realizovali s podporou OP PIK ne více než 
jeden projekt, své účetní závěrky po ukončení 
projektu dále nezveřejňuje. Předpokladem při-
tom bylo, že si příjemce díky podmínkám získá-
ní podpory tento úkon osvojí a bude své výkazy 
zveřejňovat i v dalších letech po obdržení pod-
pory.

Odhlédneme-li od podpory z fondů EU, na zákla-
dě dlouhodobého pozorování lze říci, že zhru-
ba 80 % podniků v ČR nevkládá účetní závěrky  
do obchodního rejstříku včas a polovina firem je 
nevkládá ani v delším časovém období.

Nezveřejnění účetní závěrky s sebou přitom nese 
riziko nemalých sankcí. A to jednak podle zákona 
o účetnictví, který zakotvuje pokutu až do výše  
3 % celkové hodnoty aktiv, tak podle rejstříkové-
ho zákona. Pokud podnik ani na základě výzvy 
rejstříkového soudu účetní závěrku nezveřejní, 
hrozí mu pokuta do výše sto tisíc korun. Navíc 
při opakovaném porušování povinnosti může 
rejstříkový soud zahájit řízení o zrušení s likvida-
cí. Nezveřejňování účetní závěrky lze klasifikovat 
rovněž jako porušení péče řádného hospodáře, 
což může mít v krajním případě i trestněprávní 
důsledky pro členy statutárního orgánu.

Ne každý možná zaregistroval novou možnost, 
díky níž lze účetní závěrky zveřejňovat téměř 
bezpracně. S účinností od 1. 1. 2021 mohou to-
tiž podniky díky novele zákona o účetnictví po-
žádat o zveřejnění účetní závěrky v obchodním 
rejstříku svůj finanční úřad. Tím došlo k odstra-
nění duplicity, kdy podniky každoročně ode-
vzdávaly své účetní závěrky finančnímu úřadu 
jako přílohu daňového přiznání k dani z příjmů 
právnických osob a současně musely v rámci 
své povinnosti stejné účetní informace zakládat 
do obchodního rejstříku. Tato možnost je vhod-
ná zejména pro mikro a malé podniky, které jsou 
obchodními korporacemi (s.r.o., a.s., družstva, 
v.o.s., k.s.) a nemusejí mít účetní závěrku ověře-
nou auditorem.

Prakticky to funguje tak, že podnik nejprve podá 
finančnímu úřadu žádost o zveřejnění své účetní 
závěrky. Finanční úřad následně účetní závěrku 
předá rejstříkovému soudu v elektronické podo-
bě tak, jak ji od podniku obdržel, a to prostřed-
nictvím propojení informačních systémů veřej-

metodika 
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né správy. V současné době probíhá finalizace 
technického řešení tohoto propojení. 

Poprvé šlo této možnosti využít u účetních 
závěrek za rok 2021. Jinými slovy teprve letos 
zjistíme, pro kolik podniků bude tato možnost 
atraktivní. Lze předpokládat, že najde využi-
tí zejména u podniků, které mají vůli účetní 

závěrku v obchodním rejstříku zveřejňovat, 
avšak dosavadní opakované poskytování stej-
ných dat vícero orgánům veřejné moci považo-
valy za obtěžující. Podle informace z minister-
stva spravedlnosti budou první účetní závěrky 
odevzdané prostřednictvím finančních úřadů 
v obchodním rejstříku zveřejňovány v nejbliž-
ších dnech.

metodika 
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Kdy má příjemce 
dotace v OP TAK 
povinnost postupovat 
dle Pravidel pro výběr 
dodavatelů

Vzhledem k tomu, že v současném pro-
gramovacím období v OP TAK došlo 
oproti OP PIK v oblasti výběru dodava-

telů k několika významným změnám, postup-
ně našim žadatelům a budoucím příjemcům 
ty nejzásadnější z nich představíme prostřed-
nictvím zpravodaje tak.

Před samotnou přípravnou fází výběrového ří-
zení je nezbytné stanovit, zda má potenciální  
zadavatel povinnost postupovat dle Pravidel 
pro výběr dodavatelů (dále jen Pravidla) a jaký 
režim výběrového řízení zvolit.

Pravidly se nebudou řídit zadavatelé, kteří mají 
zákonnou povinnost zadat podlimitní či nadli-
mitní zakázku v některém ze zadávacích řízení 
dle zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek (dále jen Zákon).

Příjemce v OP TAK, kteří jsou povinni postupy 
upravenými v Pravidlech zadávat své zakázky, 

vymezuje kapitola 2 působnost PpVD. Stejně 
jako v OP PIK se povinnost postupovat dle Pravi-
del liší v závislosti na druhu zadavatele.

A.
Je-li příjemce zadavatelem, kterého definuje  
Zákon v § 4 odst. 1 až 3 (tedy veřejný zadavatel, 
zadavatel dle odst. 2, kterým je v OP TAK zpravi-
dla každý příjemce zadávající veřejnou zakázku, 
na kterou mu byla schválena míra podpory více 
než 50 %, a zadavatel sektorové veřejné zakáz-
ky či koncese), pak realizuje výběrové řízení dle 
Pravidel v těchto případech:

i.  zadává zakázku, jejíž předpokládaná hodno-
ta je vyšší než 500.000 Kč bez DPH a zároveň 
nižší nebo rovna 2.000.000 Kč bez DPH v pří-
padě dodávek, nebo služeb, resp. nižší nebo 
rovna 6.000.000 Kč bez DPH v případě staveb-
ních prací (dále jen zakázky malého rozsahu);

ii. zadavatel dle § 4 odst. 3 Zákona, tj. zadava-
tel sektorové veřejné zakázky či koncese dále 
také v případě podlimitní veřejné zakázky, 
tedy zakázky s předpokládanou hodnotou, 
která je nižší než 11.247.000 Kč bez DPH v pří-
padě dodávek, nebo služeb, resp. nižší než 
140.448.000 Kč bez DPH v případě stavebních 
prací (pozor, tyto částky se každé dva roky 
aktualizují, k další aktualizaci dojde se začát-
kem roku 2024).

Zadavatel dle bodu A. může zakázku zadat v běž-
né otevřené výzvě, na kterou jsou příjemci zvyklí 
už z OP PIK, minimální lhůta pro podání nabídek 
se však v případě zakázek malého rozsahu zkra-
cuje na 10 kalendářních dnů. Nově může zada-

metodika 
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vatel dle bodu A. zadat zakázku malého rozsahu 
také v uzavřené výzvě, v rámci které písemně 
vyzve minimálně 3 vhodné dodavatele k podá-
ní nabídek (při splnění podmínek dle odst. 5.1.5 
Pravidel). Minimální lhůta pro podání nabídek je 
v případě uzavřené výzvy u zakázek malého roz-
sahu také 10 kalendářních dnů. Zadavatel dle 
bodu ii. zadávající podlimitní veřejnou zakázku 
dle Pravidel má povinnost zadat zakázku v ote-
vřené výzvě, přičemž minimální lhůta pro podá-
ní nabídek je stanovena na 15 kalendářních dnů. 

B. 
Je-li příjemce jiným zadavatelem, neuvedeným 
v bodě A., pak realizuje výběrové řízení dle Pra-
videl, pokud zadává zakázku, jejíž předpokláda-
ná hodnota je vyšší než 2.000.000 Kč bez DPH 
v případě dodávek, nebo služeb, resp. vyšší než 
6.000.000 Kč bez DPH v případě stavebních prací.

Zadavatel dle bodu B. zadává zakázku v běž-
né otevřené výzvě, minimální lhůty pro podání 
nabídek se nemění a jsou stejně jako v OP PIK 
stanoveny na minimálně 15 kalendářních dnů, 
nebo minimálně 30 kalendářních dnů. Delší mi-
nimální lhůta, tj. v délce 30 kalendářních dnů, 
platí v případě, pokud předpokládaná hodnota 
zakázky dosáhne nejméně hodnoty nadlimitní 
sektorové veřejné zakázky, tedy 11.247.000 Kč 
bez DPH v případě dodávek, nebo služeb, resp. 
140.448.000 Kč bez DPH v případě stavebních 
prací (pozor, opět platí, že tyto částky se každé 
dva roky aktualizují, k další aktualizaci dojde se 
začátkem roku 2024). 

Nově může zadavatel dle bodu B. zadat zakázku 
na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota 

je rovna nebo nižší než 20.000.000. Kč bez DPH, 
také v uzavřené výzvě. Minimální lhůta pro po-
dání nabídek je v takovém případě 15 kalendář-
ních dnů. 

Nově je v OP TAK akceptován dobrovolný po-
stup dle Zákona, kterým může zadavatel nahra-
dit postup dle Pravidel. Pravidla v OP TAK kromě 
umožnění dobrovolného postupu dle Zákona, či 
nové možnosti zadávat zakázky i v uzavřené vý-
zvě, rozšiřují také množství výjimek, které může 
příjemce při splnění daných podmínek využít 
a zakázku zadat mimo režim Pravidel či Zákona, 
přestože předpokládaná hodnota jeho zakázky 
překračuje předepsané limity zadávání. Výjimky 
jsou definovány v odst. 2.1.2 Pravidel. V příštím 
čísle zpravodaje tak si je blíže představíme.

metodika 
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OP PIK: 
VYSOKORYCHLOSTNÍ 
INTERNET  
PO 4

Projekty rozvoje vysokorychlostního in-
ternetu, které dáváme za příklad, rea- 
lizovala společnost INFOS Art, s.r.o. 

v okolí Vyškova a Prostějova v malých obcích 
s typickou velikostí do 150 adresních míst. 
Jednalo se o tzv. bílá místa, kde potřebná 
internetová konektivita doposud chyběla. 
Z programu OP PIK byly žadateli poskytnuty 
tři dotace v celkové výši 269 mil. Kč k reali-
zaci celkem 4948 přípojek vysokorychlostní-
ho internetu o minimální rychlosti 100 Mb/s  
na 4330 adresních místech v 34 obcích.

POPIS PROJEKTU
Infos ART je ryze českou společností v kate-
gorii malých podniků se třiceti zaměstnanci. 
Byla založena na přelomu milénia v Olomouci  
za účelem provozování informačních kiosků 
a internetové konektivity. Cílem bylo nabídnout 
co nejkvalitnější počítačovou síť, v poslední 
době ve standardu NGA alespoň s rychlostí 100 
Mb/s, která by svým uživatelům přinesla nejen 
vysokorychlostní připojení k internetu, ale i IP 
telefonní služby a služby televize v HD rozlišení. 

A jsou to právě tyto služby, které vyžadují nejen 
vysoký datový tok, ale i stabilitu a rychlost ode-
zvy. Zprovoznění kvalitní a spolehlivé optické 
sítě v husté zástavbě Vyškova a Prostějova ne-
byl problém i díky již v minulosti vybudovaným 
kolektorům pro vedení kabelů mezi jednotli-
vými bytovými domy. Velkou výzvou však bylo 
dotáhnutí sítě těchto kvalitativních parametrů 
i do přilehlých venkovských lokalit. Budování 
takto kvalitních sítí je vzhledem k nutnosti vý-
kopových prací také nejnákladnější a v přípa-
dě odlehlých venkovských lokalit zde snadno 
dochází k tržnímu selhání a reálně tedy k nízké 
ekonomické návratnosti. Průměrné náklady  
na připojení jednoho uživatele v těchto od-
lehlých lokalitách totiž vychází až desetkrát 
více než připojení uživatele v bytovém domě ve 
městě a až třikrát více než uživatele v rodinném 
domě. Proto byl projekt v rozlehlém území Vyš-
kova a Prostějova spolufinancován za podpory 
Evropského fondu pro regionální rozvoj v pro-
gramu OP PIK. Od okamžiku vypracování pro-
jektové studie až do dokončení třetí etapy uply-
nuly tři roky. Celkově bude uskutečněno 250 km 

case studies
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výkopů pro optickou kabeláž. Připojení účastní-
ků je realizováno pomocí pasivní optické tech-
nologie G-PON, která umožňuje projektovanou 
rychlost 500/100 Mb/s s možností budoucího 
navýšení až na jednotky Gb/s, a to i v odchozím 
kanálu. Pro připojení několika nejvzdálenějších 
malých obcí nebo jejich částí, pro které by tak 
dlouhý kabelový výkop neměl ekonomickou 
rentabilitu ani s dotací, využívá kapacitní point-
-to-point radiový backhaul. U projektů spolufi-
nancovaných z prostředků fondů Evropské unie 
dochází k přísným posouzením cenových rozpo-
čtů a efektivity vložených finančních prostřed-
ků. Proto při realizování rozsáhlých výkopo-
vých prací zhotovitel s výhodou použil metodu 
pokládky pluhováním, kde lze uspořit až 30 % 
nákladů oproti klasické výkopové metodě. Další 

nezanedbatelnou výhodou je úspora času, jeli-
kož položení bubnu kabelové chráničky pluho-
váním lze realizovat během jednoho pracovního 
dne při vzdálenosti 2 – 3 km. Jen díky tomu se 
cena jedné realizované přípojky podařila udržet 
na částce 72 512 Kč.

Více o projektech: 
NIO Konice – Prostějov:
https://konice-prostejov.infos.cz  

NIO Vyškov – Kroměříž – Holešov:
https://vyskov-km-hol.infos.cz 

a NIO Haná – Slovácko:
https://hana-slovacko.infos.cz

case studies
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OP PIK 
HUTIRA-VISION 
Čištění a recyklace 
odpadních vod  
ve vinařském provozu 
PO 1

PROFIL SPOLEČNOSTI
HUTIRA – VISION je česká soukromá společnost 
a zároveň součástí HUTIRA Group, jejíž společ-
nosti poskytují kvalitní služby v mnoha oborech 
již více než 30 let. HUTIRA – VISION se zabývá vý-
vojem a výrobou technologií na úpravu, čištění 
a recyklaci vody pod značkou HUTIRA Crystal 
Clear Water (CCW). Vyvíjí nové inovativní tech-
nologie a intenzivně se pak věnuje snižování 
energetické náročnosti procesů a celých průmy-
slových provozů v těchto oblastech.

POPIS PROJEKTU
Projekt se zaměřil na vyčištění a opětovné vy-
užití odpadní vody z vinařských provozů. Příči-
nou problému byl přitom fakt, že odpadní vody 
z vinařských provozů obsahují velké množství 
organických látek. Toto znečištění se projevuje 
především zvýšením chemické (CHSK) a biolo-
gické spotřeby kyslíku (BSK). Likvidace těchto 
odpadních vod je pro vinařské podniky velmi 
nákladná. Cílem proto bylo vytvořit návrh tech-

nologie, která by odstranila nedostatky stan-
dardních technologií a současně byla schopna 
docílit požadovaného vyčištění odpadní vody 
z vinařských závodů. 

Výsledné řešení vše splnilo a je inovativní přede-
vším v schopnosti odstranit nedostatky z tech-
nologií aerobních a anaerobních nádrží (snížení 
dispoziční náročnosti, investičních nákladů); 
ozonu (provozní nákladů) a také v možnosti vy-
užití odpadního tepla a snížení provozních ná-
kladů.

Společnost Hutira – Vision čerpala finanční 
podporu v programu Inovační vouchery z Ope-
račního programu Podnikání a inovace pro kon-
kurenceschopnost (OP PIK). Na projektu firma 
spolupracovala s Ústavem procesního inženýr-
ství FSI při VUT v Brně.

case studies
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Na realizaci projektu jsme se zeptali:
Ing. Petra Hajného, ředitele společnosti  
Hutira – Vision

Co projekt vaší firmě přinesl?

Jednoznačně jsou to cenné zkušenosti, ale 
především možnost nabídnout zákazníkům 
nové inovativní řešení v oblasti čištění a recyk-
lace odpadních vod. Projekt nám přinesl nové 
příležitosti a výrazně zvýšil šanci, jak se na trhu 
prosadit. Kromě obchodního hlediska vnímá-
me ale také silný environmentální vliv, který 
přináší řešení v podobě úspory vody a energie. 
Je to cesta, jak dosahovat principů cirkulární 
ekonomiky.

V neposlední řadě věřím, že jsme nastartovali 
velmi dobrou spolupráci s výzkumníky z Ústa-
vu procesního inženýrství, FSI při VUT v Brně. 

INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu:   

Čištění a recyklace odpadních 

vod ve vinařském provozu

Program podpory:  

INOVAČNÍ VOUCHERY

Období realizace projektu:  

12. 5. 2021 – 10. 12. 2021

Celkové způsobilé výdaje:   

373 000,- Kč

Dotace:    

317 050,- Kč

case studies
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Regionální kanceláře 
API a jejich pomoc 
žadatelům a příjemcům 
dotací

Zorientovat se v možnostech podpory 
podnikání z evropských dotací a správ-
ně připravit vše potřebné vyžaduje čas, 

pečlivost a schopnost koordinovat procesy  
od žádosti o podporu, přes vlastní realizaci  
až po vypořádání dotace a udržitelnost. 

V Agentuře pro podnikání a inovace nabízíme 
pomoc a konzultační služby všem žadatelům 
i příjemcům v Operačním programu Technologie 
a aplikace pro konkurenceschopnost. Ve všech 
krajských městech máme regionální kancelá-
ře a naše služby tak mohou využívat podnikate-
lé, živnostníci či veřejné subjekty v rámci celého 
místně příslušného kraje.

Všechny služby poskytujeme zcela zdarma.

Regionální projektoví manažeři jsou po celou 
dobu trvání projektu k dispozici s radou a po-
mocí. 

S „poradenkou“ nebo s naší pomocí?

Na základě konzultace budete mít lepší předsta-
vu o náročnosti jednotlivých kroků dotačního 
projektu v OP TAK, což vám může usnadnit roz-
hodnutí, zda žádost o podporu realizovat vlast-
ními silami, využít plně služeb komerčních po-
radenských subjektů, či využít jejich služeb jen 
v konkrétních fázích projektového cyklu.

Forma konzultací je čistě na vzájemné domluvě. 
Možný je písemný, telefonický i on-line kontakt, stej-
ně jako osobní setkání – ať už v regionální kanceláři, 
nebo přímo ve vaší firmě či místě realizace.

Jak vám pomůžeme?

Na základě vašich plánů a záměrů zkonzultuje-
me aktuální možnosti podpory a doporučíme 
vhodnou výzvu. Na základě našich zkušeností 
jsme schopni objektivně posoudit, zda projekt 
splňuje základní požadavky a podmínky výzev.

Pomůžeme vám zorientovat se ve všech činnos-
tech, které k administraci projektu patří, a také 
s tím, jaké konkrétní dokumenty je nutné v růz-
ných fázích projektu připravit. 

Pokud budete mít zájem, probereme vaši vlast-
nickou strukturu a pomůžeme se správným sta-
novením velikostní kategorie podniku. Tento 
krok je naprosto zásadní pro stanovení správné 
míry podpory. Regionální projektoví manažeři 
mají s kontrolou velikosti podniků zkušenos-
ti a jsou schopni velikost podniku erudovaně 
a objektivně posoudit.

v regionech
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v regionech

Poradíme vám, jak efektivně zorganizovat výbě-
rové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů. 
Seznámíme vás se všemi kroky, které ten-
to proces zahrnují. Budeme vám k dispozici  
ke konzultaci i v průběhu realizace výběrové-
ho řízení.

Obrátit se na nás můžete i s dotazy týkajícími 
se vyplnění různých formulářů, a to jak pří-
mo v systému ISKP 21+, tak i v podobě příloh  
žádosti.

V případě potřeby ověříme stav žádosti v proce-
su hodnocení. 

Bude-li to nutné, poradíme vám s podáváním 
žádosti o přezkum hodnocení, příp. s podává-
ním žádosti o změnu projektu.

Naší pomoci můžete využít i při podávání žádosti 
o platbu. S jejich administrací ze strany poskyto-
vatele máme zkušenost, a tak vás rádi budeme 
instruovat, jak podklady připravit, aby proces 
proplacení proběhl hladce a co nejrychleji.

Pomůžeme vám také s podáváním zpráv o reali-
zaci a monitorovacích zpráv.

Vzdělávací akce

Kromě individuálních konzultací pořádáme 
akce určené k informování o různých aspek-
tech dotací pro širokou cílovou skupinu pod-
nikatelů. Jedná se jak o semináře s osobní 
účastí, tak i o webináře v on-line prostoru. 
Také účast na těchto akcích je bezplatná. 
Jedná se zejména o tyto informační akce:

• Projektový cyklus

• Průvodce systémem ISKP21+

• Obecná pravidla pro žadatele a příjemce

• Aktuální výzvy OP TAK 

• Pravidla pro výběr dodavatelů

• Určení velikosti podniku v teorii i praxi

• Žádost o platbu a monitoring projektu

• Konzultační dny (možnost využití indi-
viduálních konzultací Vašich záměrů či 
nejasností při realizaci projektu)
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Jaké služby neposkytujeme?

Regionální projektoví manažeři API vám nemo-
hou napsat podnikatelský záměr, nemohou pří-
mo spravovat a kontrolovat vaši žádost o pod-
poru v systému ISKP 21+, organizovat výběrová 
řízení, ani podávat žádosti o platbu, příp. moni-
torovací zprávy. 

Rozhodnete-li se pro zajištění těchto čin-
ností využít služeb externích poradenských 
subjektů, doporučujeme zachovat si kontro-
lu nad projektem – mít k dispozici přístupy  
do systému ISKP21+ a sledovat jednotlivé 
kroky procesu. Pozornost věnujte smluvním 

v regionech

podmínkám ve vztahu mezi vámi a poradcem. 
V případě nejasností či i zdánlivých nesrovna-
lostí v postupu poradce, příp. v textaci smlou-
vy s ním, můžete daný problém konzultovat 
i s námi. Včasná konzultace může předejít mno-
hým nepříjemnostem.

Administrativa spojená s evropskými dotacemi 
je bezesporu náročná a je potřeba se v ní umět 
zorientovat. Někdy však postačí jeden telefon, 
příp. jedno setkání a vše může být mnohem 
jasnější. Budou-li vaše, byť pomyslné kroky, 
směřovat na příslušnou regionální kancelář 
API, obdržíte komplexní a relevantní informač-
ní servis.
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publicita a komunikace 

termín  
konání název akce stručný popis akce místo konání

uskutečněné akce 

6. - 7. 9. 2022 Implementační 
seminář Implementační seminář pro zaměstnance Sekce fondů EU Darovanský dvůr 

Plzeňsko

5. 10. 2022

Seminář pro 
žadatele  
k problematice 
DNSH ve výzvě 
Úspory energie

Praktický seminář k zásadě Do no significant harm (DNSH), 
resp. podmínce „významně nepoškozovat” s možností kon-
zultace projektů výzvy I. aktivity Úspory energie z OP TAK. 
https://www.youtube.com/watch?v=YPuHOgtQY-U

MPO  
Praha

1.- 2. 11. 2022

II. ročník Konfe-
rence Cirkulární 
ekonomika 
v praxi

Druhý ročník dvoudenní konference pořádané Minister-
stvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Velvyslanec-
tvím Nizozemského království a předními leadery působí-
cími v oblasti oběhového hospodářství na téma Cirkulární 
ekonomika v praxi a možnosti podpory financování udrži-
telného podnikání.
https://www.youtube.com/watch?v=vNjdjtKEN-0
https://www.youtube.com/watch?v=UKrrMBbNqbc

Hotel Golf  
Praha

8. 11. 2022 Monitorovací 
výbor OP PIK

Pravidelně opakující se jednání, kde se projednává pro-
vádění programu a pokrok při plnění cílů. Na MV se např. 
schvaluje metodika a kritéria výběru operací, výroční zprá-
vy, revize OP, komunikační strategie apod. 

MPO  
Praha 

plánované akce do konce roku 2022

16. 11. 2022 Podnikatelský 
projekt 2022

Společenská událost Podnikatelský projekt roku 2022, kte-
rá se bude konat dne 16. 11. 2022 na Pražské křižovatce 
(kostel sv. Anny) na Praze 1. Při této příležitosti budou oce-
něni úspěšní podnikatelé, jejichž projekty byly podpořeny 
z Operačního programu Podnikání a inovace pro konku-
renceschopnost.

Pražská  
křižovatka  
Praha 

22. 11. 2022 Monitorovací 
výbor OP TAK

Pravidelně opakující se jednání, kde se projednává pro-
vádění programu a pokrok při plnění cílů. Na MV se např. 
schvaluje metodika a kritéria výběru operací, výroční zprá-
vy, revize OP, komunikační strategie apod. 

MPO Praha 

1. 12. 2022 Seminář OP TAK 
v MSK

Seminář pro podnikatele s informacemi o OP PIK a OP TAK  
ve spolupráci krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

krajský úřad  
Moravskoslez-
ského kraje 
Ostrava 

13. 12. 2022 Výroční konferen-
ce OP PIK

OP PIK pokročil do své finální fáze, konference se tak zamě-
ří na zhodnocení pokroku v implementaci, představí plán 
dočerpání programu a seznámí účastníky s výhledem na 
rok 2023.

Grandior Hotel 
Prague

Akce MPO

https://www.youtube.com/watch?v=YPuHOgtQY-U
https://www.youtube.com/watch?v=vNjdjtKEN-0
https://www.youtube.com/watch?v=UKrrMBbNqbc
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tiskové zprávy

MPO uspořádalo již druhý ročník Konfe-
rence Cirkulární ekonomika v praxi
Cirkulární ekonomika jako téma současnos-
ti, kdy se normou stává udržitelné podnikání, 
smart průmysl – udržitelný průmysl. Minister-
stvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Vel-
vyslanectvím Nizozemského království uspořá-
dalo 2. ročník Konference Cirkulární ekonomika 
v praxi.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-
-media/tiskove-zpravy/mpo-usporadalo-
-jiz-druhy-rocnik-konference-cirkularni-
-ekonomika-v-praxi---270792/

Firmy mohou začít žádat o dotace na vý-
stavbu větrných elektráren. Pro žada-
tele je připraveno celkem půl miliardy 
korun
Agentura pro podnikání a inovace (API), zpro-
středkující subjekt Operačního programu 
Technologie a aplikace pro konkurenceschop-
nost (OP TAK), zahájila příjem žádostí o dotace  
ve výzvě Obnovitelné zdroje energie – větrné 
elektrárny. Malé, střední i velké podniky s licencí 
na výrobu elektrické energie tak mohou získat 
finanční podporu pro výstavbu větrných elektrá-
ren. Na jeden podnik nebo projekt je možné zís-
kat až 15 milionů EUR. Výzvu vyhlásilo 15. srpna 
2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je 

řídicím orgánem OP TAK. Žádosti bude API přijí-
mat do 1. února 2024. Pro žadatele je připraveno 
celkem půl miliardy korun. 

h t t p s : / / w w w. m p o . c z /c z / r o z c e s t -
n i k / p r o - m e d i a / t i s k o v e - z p r a v y /
f i r m y - m o h o u - za c i t- za d at- o - d ota -
ce-na-vystavbu-vetrnych-elektraren-
--pro-zadatele-je-pripraveno-celkem-
-pul-miliardy-korun--269780/

Firmy mohou začít žádat o dotace  
v prvních pěti výzvách nově spuštěné-
ho programu na podporu podnikání  
v ČR – OP TAK
Agentura pro podnikání a inovace (API), zpro-
středkující subjekt Operačního programu Tech-
nologie a aplikace pro konkurenceschopnost 
(OP TAK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace 
v jeho prvních pěti výzvách. Ve výzvě na úspo-
ry energie je pro žadatele připraveno celkem  
10 miliard korun. Další čtyři výzvy cílí na podpo-
ru výzkumu, vývoje a inovací a firmám je v nich 
k dispozici celkem 5,25 miliard korun. Výzvy 
vyhlásilo 15. srpna 2022 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK.

h t t p s : / / w w w. m p o . c z /c z / r o z c e s t -
n i k / p r o - m e d i a / t i s k o v e - z p r a v y /
f i r m y - m o h o u - za c i t- za d at- o - d ota -
ce-v-prvnich-peti-vyzvach-nove-spus-
teneho-programu-na-podporu-podnika-
ni-v-cr-_-op-tak--269613/

tiskové zprávy a publikace

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-usporadalo-jiz-druhy-rocnik-konference-cirkularni-ekonomika-v-praxi---270792/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-usporadalo-jiz-druhy-rocnik-konference-cirkularni-ekonomika-v-praxi---270792/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-usporadalo-jiz-druhy-rocnik-konference-cirkularni-ekonomika-v-praxi---270792/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-usporadalo-jiz-druhy-rocnik-konference-cirkularni-ekonomika-v-praxi---270792/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-na-vystavbu-vetrnych-elektraren--pro-zadatele-je-pripraveno-celkem-pul-miliardy-korun--269780/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-na-vystavbu-vetrnych-elektraren--pro-zadatele-je-pripraveno-celkem-pul-miliardy-korun--269780/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-na-vystavbu-vetrnych-elektraren--pro-zadatele-je-pripraveno-celkem-pul-miliardy-korun--269780/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-na-vystavbu-vetrnych-elektraren--pro-zadatele-je-pripraveno-celkem-pul-miliardy-korun--269780/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-na-vystavbu-vetrnych-elektraren--pro-zadatele-je-pripraveno-celkem-pul-miliardy-korun--269780/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-na-vystavbu-vetrnych-elektraren--pro-zadatele-je-pripraveno-celkem-pul-miliardy-korun--269780/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-v-prvnich-peti-vyzvach-nove-spusteneho-programu-na-podporu-podnikani-v-cr-_-op-tak--269613/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-v-prvnich-peti-vyzvach-nove-spusteneho-programu-na-podporu-podnikani-v-cr-_-op-tak--269613/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-v-prvnich-peti-vyzvach-nove-spusteneho-programu-na-podporu-podnikani-v-cr-_-op-tak--269613/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-v-prvnich-peti-vyzvach-nove-spusteneho-programu-na-podporu-podnikani-v-cr-_-op-tak--269613/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-v-prvnich-peti-vyzvach-nove-spusteneho-programu-na-podporu-podnikani-v-cr-_-op-tak--269613/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-v-prvnich-peti-vyzvach-nove-spusteneho-programu-na-podporu-podnikani-v-cr-_-op-tak--269613/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-usporadalo-jiz-druhy-rocnik-konference-cirkularni-ekonomika-v-praxi---270792/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-v-prvnich-peti-vyzvach-nove-spusteneho-programu-na-podporu-podnikani-v-cr-_-op-tak--269613/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/firmy-mohou-zacit-zadat-o-dotace-na-vystavbu-vetrnych-elektraren--pro-zadatele-je-pripraveno-celkem-pul-miliardy-korun--269780/
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tištěné materiály

tiskové zprávy a publikace

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/
d o t a c e - a - p o d p o r a - p o d n i k a n i /
optak-2021-2027/akce-op-tak/ozveny-
konference-ce-v-praxi-ii---zaznamy--prez-
entace-a-materialy-z-konference--270462/

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/
d ota ce - a - p o d p o ra - p o d n i ka n i /o p -
pik-2014-2020/konference-a-seminare-
v-ramci-op-pik/ozveny-ppr--270831//

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/akce-op-tak/ozveny-konference-ce-v-praxi-ii---zaznamy--prezentace-a-materialy-z-konference--270462/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/akce-op-tak/ozveny-konference-ce-v-praxi-ii---zaznamy--prezentace-a-materialy-z-konference--270462/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/akce-op-tak/ozveny-konference-ce-v-praxi-ii---zaznamy--prezentace-a-materialy-z-konference--270462/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/akce-op-tak/ozveny-konference-ce-v-praxi-ii---zaznamy--prezentace-a-materialy-z-konference--270462/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/akce-op-tak/ozveny-konference-ce-v-praxi-ii---zaznamy--prezentace-a-materialy-z-konference--270462/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/konference-a-seminare-v-ramci-op-pik/ozveny-ppr--270831//
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/konference-a-seminare-v-ramci-op-pik/ozveny-ppr--270831//
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/konference-a-seminare-v-ramci-op-pik/ozveny-ppr--270831//
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/konference-a-seminare-v-ramci-op-pik/ozveny-ppr--270831//
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/konference-a-seminare-v-ramci-op-pik/ozveny-ppr--270831//
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/akce-op-tak/ozveny-konference-ce-v-praxi-ii---zaznamy--prezentace-a-materialy-z-konference--270462/
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Cirkulární ekonomika 
jako norma pro 
udržitelné podnikání

Cirkulární ekonomika jako téma součas-
nosti, kdy se normou stává udržitelné 
podnikání, smart průmysl – udržitelný 

průmysl. Ministerstvo průmyslu a obchodu  
ve spolupráci s Velvyslanectvím Nizozemské-
ho království uspořádalo 2. ročník Konferen-
ce Cirkulární ekonomika v praxi.

Téma cirkulární ekonomiky v hlavách podni-
katelů rezonuje, neboť jde o novou příležitost 
a možnost řešení problémů dnešní doby. Právě 
tady je spousta prostoru k win-win projektům, 
které mohou přinést zisk, užitek nejen firmám, 
ale zároveň životnímu prostředí. Cirkulární eko-
nomika je v tuto chvíli zcela nezbytná s ohledem 
na potřebu šetřit zdroje. Vzhledem k nejistotě, 
jež nyní panuje kolem dodavatelských řetězců, 
je model cirkulární ekonomiky viděn jako ná-
stroj ke zvýšení surovinové soběstačnosti.

Cirkulární ekonomika je jednou z hlavních 
priorit EU, která na ni alokovala velký objem  
finančních prostředků, stejně jako na výzkum 
a vývoj, které jdou s cirkulární ekonomikou ruku 
v ruce. Tento směr EU se přímo odráží i do priorit 

fondů EU, resp. operačních programů ČR v tom-
to programovém období, konkrétně pod Mini-
sterstvem průmyslu a obchodu do Operačního 
programu Technologie a aplikace pro konkuren-
ceschopnost, a do Národního plánu obnovy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu aktuálně pra-
cuje na přípravě metodiky pro cirkulární audit, 
aby podnikům poskytlo podporu zhodnocení 
všech vstupů a výstupů projektu (provozu), po-
souzení možných náhrad primárních vstupů 
za druhotnou surovinu či recyklovaný odpad, 
zhodnocení snížení materiálové potřeby, ma-
teriálový ecodesign, výpočet hodnoty úspory 
produkce CO2. MPO chce nadále otevírat prostor 
k diskuzi nad prolínajícími se tématy cirkularity 
a navázat tak závěry, které přinesl úspěšný dru-
hý ročník konference. Sekce fondů EU již nyní 
připravuje další ročník konference na léto příš-
tího roku.

Psali o nás v www.prumyslovaekologie.cz:

https://www.prumyslovaekologie.cz/
info/cirkularni-ekonomika-jako-tema-
-soucasnosti-kdy-se-normou-stava-udr-
zitelne-podnikani

https://www.prumyslovaekologie.cz/
info/cesi-jsou-kreativni-maji-sanci-vy-
niknout-v-cirkularni-ekonomice

https://www.prumyslovaekologie.cz/
info/marian-piecha-v-cirkularni-ekono-
mice-je-obrovsky-prostor-k-win-win-pro-
jektum

ozvěny

https://www.prumyslovaekologie.cz/info/cirkularni-ekonomika-jako-tema-soucasnosti-kdy-se-normou-stava-udrzitelne-podnikani
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/cirkularni-ekonomika-jako-tema-soucasnosti-kdy-se-normou-stava-udrzitelne-podnikani
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/cirkularni-ekonomika-jako-tema-soucasnosti-kdy-se-normou-stava-udrzitelne-podnikani
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/cirkularni-ekonomika-jako-tema-soucasnosti-kdy-se-normou-stava-udrzitelne-podnikani
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/cesi-jsou-kreativni-maji-sanci-vyniknout-v-cirkularni-ekonomice
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/cesi-jsou-kreativni-maji-sanci-vyniknout-v-cirkularni-ekonomice
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/cesi-jsou-kreativni-maji-sanci-vyniknout-v-cirkularni-ekonomice
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/marian-piecha-v-cirkularni-ekonomice-je-obrovsky-prostor-k-win-win-projektum
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/marian-piecha-v-cirkularni-ekonomice-je-obrovsky-prostor-k-win-win-projektum
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/marian-piecha-v-cirkularni-ekonomice-je-obrovsky-prostor-k-win-win-projektum
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/marian-piecha-v-cirkularni-ekonomice-je-obrovsky-prostor-k-win-win-projektum
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/cirkularni-ekonomika-jako-tema-soucasnosti-kdy-se-normou-stava-udrzitelne-podnikani
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/cesi-jsou-kreativni-maji-sanci-vyniknout-v-cirkularni-ekonomice
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/marian-piecha-v-cirkularni-ekonomice-je-obrovsky-prostor-k-win-win-projektum
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ozvěny

zdroj: MPO
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Psali o nás

média

Podpora inovací je již tradiční oblastí 
podpory podnikatelů pod Minister-
stvem průmyslu a obchodu. Jen v letoš-

ním roce bylo na první výzvu aktivity Inovace 
z nového OP TAK alokována 1 miliarda korun 
a na konec příštího roku je plánována dal-
ší miliarda na podporu inovačních projektů  
v českých firmách.

speciál Inovace Inovační projekt společnosti PETROF

bylo vydáno dne 7. 11. 2022
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termín konání název akce stručný popis akce místo konání
uskutečněné akce 

08.11.2022
Určení velikosti  
podniku v teorii i praxi 

Webinář, věnovaný metodice určení velikosti 
podniku i jejímu praktickému užití na konkrét-
ních příkladech vlastnických struktur a postu-
pech určování statusu MSP.

online

08.11.2022
Dotace z OP TAK  
– podpora a rozvoj 
vašeho podnikání 

Akce v rámci Roadshow OP TAK. Seznámení 
s novým OP TAK, jeho podmínkami a aktuálně 
vyhlášenými výzvami APL, INO, Patent, POC, ÚE 
a OZE-větrné elektrárny.

Karviná

09.11.2022
Dotace na úspory 
energií
v podnicích

Seminář zaměřený na dotační tituly pro pod-
nikatele na úspory energií ve spolupráci  
s API a MPO.

Brno

10.11.2022
Průvodce systémem 
MS2021+ pro  
začátečníky

Cílem webináře je seznámit účastníky s adminis-
trací projektů v informačním systému (ISKP21+) 
pro OP TAK a představit základní metodické  
dokumenty.

České  
Budějovice

plánované akce do konce roku 2022

24.11.2022
Dotace z OP TAK  
– podpora a rozvoj 
vašeho podnikání

Akce v rámci Roadshow OP TAK. Seznámení 
s novým OP TAK, jeho podmínkami a aktuálně 
vyhlášenými výzvami APL, INO, Patent, POC, ÚE 
a OZE-větrné elektrárny.

Mělník

24.11.2022
Veletrh dotačních 
příležitostí 

Ve spolupráci s partnery budou na akci předsta-
veny možnosti podpory z OP TAK a konzultová-
ny podnikatelské záměry.

Ústí  
nad Labem

29.11.2022
Pravidla pro výběr 
dodavatele v OP TAK

Webinář, zaměřený na celý proces realizace vý-
běrového řízení od průzkumu trhu až po kontro-
lu a schválení VŘ.

online

30.11.2022
Žádost o platbu  
a monitoring projektu  
v OP PIK

Webinář představí přípravu a podání žádos-
ti o platbu a administraci zpráv z realizace 
a udržitelnosti v rámci monitoringu projektu  
v OP PIK.

online

11.12.2022
Obecná pravidla pro 
žadatele a příjemce 
z OP TAK

Online představení Pravidel pro žadatele 
a příjemce z OP TAK - obecná část s výjimkou  
žádosti o platbu a monitoringu.

online

20.12.2022
Aplikace - podání 
žádosti o podporu

V rámci webináře bude demonstrováno podá-
ní žádosti o podporu v MS2021+ a představeny 
změny podmínek oproti předcházejícím výzvám.

online

Akce API

publicita a komunikace 
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Aktuální otevřené výzvy OP PIK

vyhlášení  
výzvy 

zahájení  
příjmu 
žádostí 

ukončení  
příjmu 
žádostí

program  
podpory Zaměření programu podpory

01. 07. 2020 15. 7. 2020  31. 12. 2022
Inovační vouchery  
– Výzva VI

Nákup poradenských, expertních a pod-
půrných služeb v oblasti inovací od vý-
zkumných organizací a certifikovaných 
zkušeben.

27. 12. 2018 27. 12. 2018  31. 12. 2023
Rizikový ka-
pitál: Fond 
fondů EIF

Zvýšení dostupného kapitálového financo-
vání 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 finan-
cování 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 začínajícím 
a rozvojovým malým a středním podnika-
telům přístup k financování jejich podni-
katelských projektů pro zahájení a/nebo 
další rozvoj podnikání či překlenutí krizové 
ekonomické situace vyvolané šířením ko-
ronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním 
s označením COVID-19, které tento korona-
virus způsobuje). 

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

Zvýšit konkurenceschopnost začínajících 
a rozvojových MSP, usnadňovat začínajícím 
a rozvojovým malým a středním podnika-
telům přístup k financování jejich podni-
katelských projektů pro zahájení a/nebo 
další rozvoj podnikání či překlenutí krizové 
ekonomické situace vyvolané šířením ko-
ronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním 
s označením COVID-19, které tento korona-
virus způsobuje). 

19. 09. 2017 19. 09. 2017 30. 09. 2023
Úspory energie - 
úvěry

Podpora snížení energetické náročnosti 
podnikatelského sektoru prostřednictvím 
opatření přispívající k úspoře konečné 
spotřeby energie.

výzvy

https://nation1.vc/
https://nation1.vc/
https://nation1.vc/
https://www.nrinvesticni.cz/investice/ipo-fond/
https://www.nrinvesticni.cz/investice/ipo-fond/
https://udfms.cz/
https://udfms.cz/
https://www.nrb.cz/produkt/expanze/
https://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/
https://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/
https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/
https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/
https://udfms.cz/
https://www.nrb.cz/produkt/expanze/
https://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/
https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/
https://www.nrinvesticni.cz/investice/ipo-fond/
https://lhv.vc/
https://nation1.vc/
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vyhlášení  
výzvy 

zahájení  
příjmu 
žádostí 

ukončení  
příjmu 
žádostí

program  
podpory Zaměření programu podpory

01. 07. 2020 15. 7. 2020  31. 12. 2022
Inovační vouchery  
– Výzva VI

Nákup poradenských, expertních a pod-
půrných služeb v oblasti inovací od vý-
zkumných organizací a certifikovaných 
zkušeben.

27. 12. 2018 27. 12. 2018  31. 12. 2023
Rizikový ka-
pitál: Fond 
fondů EIF

Zvýšení dostupného kapitálového financo-
vání 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 finan-
cování 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 začínajícím 
a rozvojovým malým a středním podnika-
telům přístup k financování jejich podni-
katelských projektů pro zahájení a/nebo 
další rozvoj podnikání či překlenutí krizové 
ekonomické situace vyvolané šířením ko-
ronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním 
s označením COVID-19, které tento korona-
virus způsobuje). 

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

Zvýšit konkurenceschopnost začínajících 
a rozvojových MSP, usnadňovat začínajícím 
a rozvojovým malým a středním podnika-
telům přístup k financování jejich podni-
katelských projektů pro zahájení a/nebo 
další rozvoj podnikání či překlenutí krizové 
ekonomické situace vyvolané šířením ko-
ronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním 
s označením COVID-19, které tento korona-
virus způsobuje). 

19. 09. 2017 19. 09. 2017 30. 09. 2023
Úspory energie - 
úvěry

Podpora snížení energetické náročnosti 
podnikatelského sektoru prostřednictvím 
opatření přispívající k úspoře konečné 
spotřeby energie.

Aktuální otevřené výzvy OP TAK

vyhlášení  
výzvy 

zahájení  
příjmu žádostí 

ukončení  
příjmu žádostí

program  
podpory 

zaměření aktivit 

15. 8. 2022 1. 9. 2022 30. 11. 2023 Úspory energie – výzva I
snížení energetické  
náročnosti podnikatelského 
sektoru

15. 8. 2022 1. 9. 2022 31. 1. 2023 Aplikace – výzva I
realizace průmyslového 
výzkumu a experimentální-
ho vývoje

15. 8. 2022 1. 9. 2022 30. 11. 2022 Inovace – výzva I
zavádění výsledků výzkumu 
a vývoje ve formě inovací  
do podnikové praxe

15. 8. 2022 1. 9. 2022 31. 12. 2023
Inovační vouchery  
– ochrana práv průmyslo-
vého vlastnictví – výzva I

sdílení poznatků a know-
-how mezi podnikovou 
a výzkumnou sférou 
a ochrana práv průmyslové-
ho vlastnictví

15. 8. 2022 1. 9. 2022 30. 11. 2022 Proof of Concept – výzva I
ověření nových výsledků vý-
zkumu a vývoje před jejich 
možným uplatněním v praxi

15. 8. 2022 8. 9. 2022 1. 2. 2024
Obnovitelné zdroje ener-
gie – větrné elektrárny 
– výzva I

výstavba větrných elektráren

výzvy

https://nation1.vc/
https://nation1.vc/
https://nation1.vc/
https://www.nrinvesticni.cz/investice/ipo-fond/
https://www.nrinvesticni.cz/investice/ipo-fond/
https://udfms.cz/
https://udfms.cz/
https://www.nrb.cz/produkt/expanze/
https://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/
https://www.nrb.cz/produkt/expanze-zaruky/
https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/
https://www.nrb.cz/produkt/uspory-energie/
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kontakty

MPO podpora podnikání z fondů EU

API kontakty
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tisk hrazen z:



optak.cz@optakCZ#OPTAK


