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I. Aktuální stav implementace NPO

2/2022 reporting společných ukazatelů pro všechny členské státy napříč členskými státy. Tyto 
indikátory se projeví až do úrovně žadatelů a potenciálních příjemců (např. věková struktura 
podpořených osob).
3/2022 corrigendum textu Prováděcího rozhodnutí Rady (CID)
4/2022 pololetní reporting u milníků a cílů s termínem plnění v minulosti a v následujících 12 
měsících 
4/2022 podpis provozního ujednání (verifikační mechanismy u jednotlivých milníků a cílů)
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I. Aktuální stav implementace
High level mise Evropské Komise v ČR k NPO

16.2.2022 – 18.2.2022

Shrnutí výstupů z jednání:
ČR by se primárně měla zaměřit na podání 1. žádosti o
výplatu finančních prostředků;
CID (Prováděcí rozhodnutí Rady) je pro ČR závaznou a
neměnnou smlouvou.

Zástupci EK upozornili na:

• komunikaci NPO s partnery;
• důležitost splnění milníků vázaných na kontroly a audit

(transpozice AML nařízení – čl. 61 definice skutečného
majitele) – provazba na potenciální příjemce;

• důležitost novely stavebního zákona.



I. Aktuální stav implementace – první tranše

Aktuální stav plnění milníků/cílů a uzavření Provozního ujednání

První žádost o výplatu finančních prostředků obsahuje 37 milníků 

(MPO-DU zahájilo jednání s EK na téma ověření a schválení naplněných milníků)

12 milníků splněno ☑

22 milníků „On track“ – na cestě ke splnění 

3 milníky zpožděny ☒

Předpokládaný termín odeslání první žádosti o výplatu za ČR je srpen/září 2022.



II. Oblasti implementace NPO důležité pro 
konečné příjemce

Metodické nastavení
nově je nutné dodržování zásady DNSH = do no significant harm
(„významně nepoškozovat“)

Veřejná podpora

čl. 22 o Ochraně finančních zájmů Evropské Unie (zejména střet zájmů,
dvojí financování) – zvýšené výkaznictví.

EK navíc uložila ČR jako podmínku před první žádosti o výplatu finančních
prostředků splnění tzv. 8 klíčových milníků a cílů týkajících se zejména
střetu zájmu, IS systému a provedení jejich auditu.



II. Oblasti implementace NPO důležité pro 
konečné příjemce

Dvojí financování – doporučeno oddělené
výkaznictví, označování dokladů a jejich přiřazování ke
konkrétnímu projektu

Střet zájmů – nutné řešit střet zájmů dle české
legislativy i dle čl. 61 finančního nařízení



II. Oblasti implementace NPO důležité pro 
konečné příjemce

Střet zájmů: ČR musí nastavit opatření, která zajistí, aby platby
konečným příjemcům, dodavatelům a subdodavatelům v rámci
plánu podléhaly předchozím kontrolám ověřování střetu zájmů až
do úrovně skutečných majitelů podle definice v čl. 3 bodě 6
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 -> pokyny
předcházení střetu zájmů

Na straně implementační struktury formou etického kodexu
Na straně příjemců formou čestného prohlášení, které je nutné kontrolovat



II. Oblasti implementace NPO důležité pro 
konečné příjemce

Publicita: nutné dodržovat podmínky publicity stanovené
EK, propagovat u těchto projektů financování z NEXT
GENERATION fondu. Tato povinnost se týká i příjemců
dotace.
https://www. planobnovycr.cz/dokumenty



III. Připravované výzvy NPO

Výstavba vysokorychlostního připojení k  internetu 

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Cirkulární řešení v podnicích

Úspora vody v podnicích

https://www.planobnovycr.cz/dokumenty

https://www.planobnovycr.cz/dokumenty


III. Výzva FVE

Dne 8.března bude z Národního plánu obnovy vyhlášena výzva 
na podporu fotovoltaických elektráren na podnikatelských 
budovách včetně přístřešků s instalovaným výkonem od 1kWp 
do 1000 kWp. 

Výzva má za cíl zvýšit energetickou soběstačnost podnikatelských 
subjektů a přispět k úspoře provozních nákladů za energie. 

Celková alokace výzvy činí 4 mld. Kč.

Pro MSP i VP



Děkuji za pozornost



Operační program Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost 2021 - 2027

Bohumil Šmucr

ředitel odboru fondů EU





Priorita 1 OP TAK - Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovací a jejich digitální transformace

Specifický cíl 1.1 - Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Realizace výzkumu a inovací v rámci podniku, zejména ve spolupráci s VO

Zavádění výsledků výzkumu a vývoje ve formě inovací do podnikové praxe

Zavádění a rozšiřování digitálních a dalších pokročilých inovačních technologií v podnicích

Inovační vouchery

Rozvoj infrastruktury pro VaI

Podpora sdílených kapacit pro VaI - klastry

Rozvoj transferu znalostí, komercializace či podpora při ověřování výsledků VaI

Specifický cíl 1.2 - Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejnou správu

Zavádění digitalizace v podnicích (robotizace, automatizace, AI aj.)

Pořízení vysoce výkonné výpočetní techniky a využití HPC

Kybernetická bezpečnost

Vývoj a pořízení specializovaného SW

Rozvoj dovedností



Priorita 2 OP TAK – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP

Specifický cíl 2.1 - Posílení udržitelného růstu a konkurenceschopnosti MSP a tvorba pracovních míst

Podpůrné, poradenské a konzultační služby ve všech fázích vzniku a růstu MSP

Internacionalizace MSP a využívání služeb expertů

Podpora podnikatelské infrastruktury pro potřeby MSP

Usnadnění přístupu MSP k externímu financování

Podpora spolupráce škol a firem



Priorita 3 OP TAK – Rozvoj digitální infrastruktury

Specifický cíl 3.1 - Zvýšení digitálního propojení

Internet 100 Mb/s v každém domě (cca 4 mld. Kč)

Cíle: Zvýšit pokrytí domácností a podniků internetem 100 Mb+

Podpora budování:

Zvýšit pokrytí domácností a podniků internetem 100 Mb+

Příjemci: ICT operátoři

Připojí 200 000 domů

Silná infrastruktura do všech obcí (cca 1 mld. Kč)
Cíle: Zabezpečit vysokokapacitní infrastrukturu pro internet do všech obcí

Podpora budování:

Vybudování přípojné infrastruktury odlehlých obcí a částí obcí

Příjemci: : ICT operátoři

Připojí 2 000 odlehlých obcí a částí obcí



Priorita 4 OP TAK – Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
Specifický cíl 4.1 - Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů

Zateplování budov, výměna a renovace jejich otvorových výplní, využití odpadního tepla, instalace
inteligentních prvků v budovách

Podpora výstavby budov v pasivním standardu využívající OZE v kombinaci s akumulací energie

Využití metody Energy Performance Contracting (EPC)

Specifický cíl 4.2 - Podpora energie z obnovitelných zdrojů

Výstavba solárních, větrných a malých vodních elektráren

Výstavba tepelných čerpadel

Transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu

Specifický cíl 4.3 - Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování mimo TEN-E

Výstavba, posílení, rekonstrukce a modernizace přenosové/přepravní a distribučních soustav a související
infrastruktury vč. přenosu a zpracování

Specifický cíl 4.4 – Podpora čisté mobility

Podpora pořízení vozidel na alternativní pohon (elektromobily a vozidla na vodíkový pohon) vč. dobíjecí a
plnící infrastruktury



Priorita 5 OP TAK – Efektivnější nakládání se zdroji
Specifický cíl 5.1 – Podpora udržitelného hospodaření s vodou

Podpora optimalizace spotřeby vody v rámci samotného výrobního procesu, zavádění technologických
změn, jejichž cílem je primární snížení spotřeby vody, případně i úplná eliminace potřeby vody

Specifický cíl 5.2 - Podpora přechodu na oběhové hospodářství

Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako
náhrady primárních zdrojů



Dokončení přípravy a schválení OP TAK



Aktuální stav vyjednávání s EK
OP odeslán EK 21.12.2021 – 3 měsíční lhůta na vyjádření

10.2.2021 obdržen neformálně tzv. Observation letter

Do 21.3.2021 očekáváme oficiální připomínky

Hlavní výhrady:

Vykazování příspěvků k ochraně klimatu v aktivitě Nemovitosti

Podpora čisté mobility – poměrně negativní postoj EK

Podíl FN

Uplatňování principu významně nepoškozovat

Zjednodušené metody vykazování (principy aktualizace metod)



Hlavní rizika pro spuštění období 2021+

Včasné schválení OP – i přes 2 kola neformálních jednání stále 
řada připomínek

Funkčnost MS2021+ - probíhá testování

Revize pravidel pro veřejnou podporu



Výzvy
Předpokládané datum 
zveřejnění avíza výzvy 

Předpokládané datum 
vyhlášení

Předpokládaná výše alokace

Inovace 03/04 2022 06 2022 1 mld. Kč

Aplikace (v závislosti na fungování MS2021+) 03/04 2022 05 2022 4 mld. Kč

Úspory energie (závisí na revizi GBER) 03/04 2022 05 2022 4 mld. Kč

Obnovitelné zdroje energie - VTE 03/04 2022 07 2022 0,5 mld. Kč

První výzvy OP TAK



Děkuji za pozornost



Otázky a odpovědi

Marian Piecha

náměstek sekce fondů EU 



Harmonogram výzev OP TAK 2022
Výzvy

Předpokládané datum 
vyhlášení

Předpokládaná výše alokace

Inovační vouchery – Patent duben 2022 50 mil. Kč

Proof of Concept duben 2022 200 mil. Kč

Aplikace květen 2022 4000 mil. Kč

Úspory energie květen 2022 4000 mil. Kč

Inovace červen 2022 1000 mil. Kč

Smart Grids II červen 2022 2000 mil. Kč

Smart Grids I červenec 2022 2000 mil. Kč

Obnovitelné zdroje energie – Větrné elektrárny červenec 2022 500 mil. Kč



Děkuji za pozornost


