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Vážení čtenáři,
je mi potěšením představit Vám první číslo 
tištěných Dotačních novin určených pro 
podnikatelský a především zpracovatelský 
sektor.
Tištěné noviny pro obce a města posíláme 
všem starostům a starostkám v České 
republice.
K odběru elektronické verze se každý 
měsíc přihlásí více než 200 zájemců:  
od živnostníků po manažery a majitele 
velkých společností. Věřím, že i tištěné 
Dotační noviny pro firmy a podniky si 
najdou své čtenáře a stanou se vítaným 

pomocníkem při plánování firemních 
rozpočtů a dotačních projektů.
V prvním čísle se dozvíte, na jaké projekty 
můžete v následujících letech získat dotaci  
z balíku více než 20 mld. EUR určených 
pro Českou republiku. Detailně Vás 
seznámíme s nejdůležitějším programem pro 
podnikatele, OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. Již známe konkrétní 
programy podpory a plánované termíny 
otevření prvních výzev.
Dále zjistíte, na co všechno můžete dotace 
získat, proč je vhodné s nimi pracovat 

systematicky, jak se kvalitně připravit 
na projekt a jak vypracovat nabídku do 
výběrového řízení. Čekají Vás také informace 
o popelce financování inovativních podniků 
– daňovém odpočtu
výzkumu a vývoje. Těšit se ale můžete na 
mnoho dalšího.

Příjemné čtení!

Ing. Jiří Fuchs, 
předseda představenstva 
CYRRUS ADVISORY, a.s.
jiri.fuchs@cyrrusadvisory.cz

Budoucnost 
dotací v ČR

Nejčerstvější 
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období 2014-2020

Finální znění 
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Schválení Dohody o partnerství  
na programové období 2014–2020
Bc. et Bc. Kateřina Suchá

Po tříletém maratonu přijala Evropská komise dne 11. 8. 2014 finální verzi 
strategického dokumentu pro čerpání eurofondů, který navrhla česká strana. 
Aktuálně probíhá konečná příprava operačních programů, kterých, jak už dlouho 
víme, bude ve srovnání s předchozím programovým obdobím 2007–2013 výrazně 
méně, stejně jako finančních prostředků. Pokud si ovšem tento fakt srovnáme s 
neschopností ČR dočerpat vyšší alokaci, zjistíme, že peněz je vlastně stejně jako  
v předchozí sedmiletce.
Co se změnilo oproti programovému období 2007–2013?

Programové období 2014–2020 má přinést optimalizaci a zjednodušení administrativních 
postupů a zavedení srozumitelnějších pravidel. Cíle hospodářské a sociální soudržnosti 
vychází z cílů strategie Evropa 2020. Oproti programovému období 2007–2013 dojde 
ke snížení ze tří cílů na dva, a to na Investici pro růst a zaměstnanost a na Evropskou 
územní spolupráci, které budou uskutečňovány prostřednictvím zmiňovaných operačních 
programů (OP).
Hlavní a zásadní změnou má být zjednodušení dotačního systému snížením počtu 
operačních programů. Srovnání minulého a současného programového období můžete 
vidět v níže uvedené tabulce. 
Na první pohled výrazné snížení operačních programů je způsobeno sloučením takzvaných 
Regionálních operačních programů (ROP) pod společný Integrovaný regionální operační 
program (IROP). Nicméně regionální rady, které měly na starosti zrušené ROPy, budou 
nadále fungovat, jen budou mít na starosti nový jednotný IROP. Nemusíte se tedy bát,  
v počtu euroúředníků na osobu budeme jistě znovu nejlepší. 

Zatímco v období 2007–2013 
byla mezi žadatele rozdělena 
částka 26,7 mld. EUR, v novém 
období se bude jednat o částku 

20,5 mld. EUR.  

Dochází také ke sloučení operačních 
programů zaměřených na oblast školství, 
vědy a výzkumu a programů určených pro 
území hlavního města Prahy. Naopak bez 
větších změn zůstanou operační programy 
zaměřené na rozvoj dopravy, podporu 
podnikání či ochranu životního prostředí.
Další změnou je snížení objemu finančních 
prostředků z fondů EU určených pro Českou 
republiku. Zatímco v období 2007–2013 
byla pro žadatele připravena částka 26,7 
mld. EUR, v novém období se bude jednat  
o částku 20,5 mld. EUR.  
Nejvíce finančních prostředků je v novém 
období vyčleněno na Integrovaný operační 
program, dopravu, rozvoj podnikání  
a zemědělství. 
Podporována bude spolupráce soukromého 
a veřejného sektoru zejména v oblasti 
výzkumu a vývoje, značná část peněz je 
tak určena na zavádění inovací. Výraznou 
změnou má být i kladení většího důrazu na 
využívání jiných finančních nástrojů, jako 
jsou zvýhodněné půjčky, granty, záruky na 
úvěry apod. 
V minulém programovém období byl 
podporován cestovní ruch, ať už pro 
území celé České republiky z Regionálních 
operačních programů, tak i v obcích do 
2000 obyvatel z Programu rozvoje venkova.  
V programovém období 2014–2020 však tato 
pomoc zůstává pouze v Programu rozvoje 
venkova, a to pro zemědělské podnikatele.  
I nadále se zde nezapomíná na diverzifikace 
činností nezemědělské povahy. 
Oblíbená podpora mikropodniků  
v novém období spadá do operačního 
programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost. 

Přehledné zpracování OP PIK Vám 
přinášíme v infografice na stranách 4  
a 5. Detailní informace jsou samozřejmě k 
nalezení na našich webových stránkách.

Nejvíce finančních prostředků
je v novém období vyčleněno  

na Integrovaný operační 
program, dopravu, rozvoj 
podnikání a zemědělství.  

Nové programové obdob í

2007-2013 2014-2020

PROGRAMOVÉ OBDOBÍ

ROP NUTS II Severozápad
ROP NUTS II Moravskoslezsko

ROP NUTS II Jihovýchod
ROP NUTS II Severovýchod

ROP NUTS II Střední Morava
ROP NUTS II Jihozápad

ROP NUTS II Střední Čechy
Integrovaný operační program

OP Doprava
OP Životní prostředí

OP Podnikání a inovace

OP Lidské zdroje a zaměstnanost
OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP Technická pomoc

OP Praha Konkurenceschopnost
OP Praha Adaptability

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko
OP Meziregionální spolupráce

OP Nadnárodní spolupráce
OP Rybářství

Program rozvoje venkova

OP Technická pomoc

OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko
OP Meziregionální spolupráce
OP Nadnárodní spolupráce
OP Rybářství
Program rozvoje venkova

OP Doprava
OP Životní prostředí
OP Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost
OP Zaměstnanost

Integrovaný regionální operační program

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Praha – pól růstu
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Plánován í  a  p ř íp rava  pro jektů

Bez plánování se v dotacích neobejdete 
Ing. Jiří Fuchs

Jak se připravit na projekt?
Ing. Josef Tuček 

Jedna věc je identifikovat vhodný program 
s reálnou šancí na získání dotace, další věc 
je příprava kvalitního projektu, který posléze 
předložíte, aby se utkal s dalšími konkurenty 
o dotaci. Pro určité procento čtenářů jistě 
nebudou následující řádky ničím novým. 
Z praxe však víme, že velká část žadatelů  
o dotace takto nepostupuje, a pak je nešťastná 
z vynaložených přípravných nákladů nebo 
se zlobí na nekvalitní poradce, kteří jim 
naslibovali jednoduché získání dotace.
Součástí žádosti je často velké 
množství povinných příloh, jejichž 
příprava stojí nemalé peníze.  
V tomto článku si proto představíme 
ideální postup přípravy projektu na 
příkladu žádosti o dotaci na zateplení 
budovy, kterou předkládáme do operačního 
programu Podnikání a inovace (pro 
konkurenceschopnost).
Pokud se rozhodnete realizovat 
podobný projekt, tak pravděpodobně 
proto, že platíte moc za energie a od 
dotace očekáváte, že Vám pomůže  
s firemním cash flow. Měli byste 
při tom mít na mysli několik 
důležitých informací, které přiblížíme  
v následujících řádcích.
Řídící orgán, v tomto případě agentura 
Czechinvest, již při vyhlášení výzvy 
uveřejní bodová kritéria, na základě kterých 
budou podané projekty vyhodnoceny.  

Děláte dotace pro dotace, nebo čerpáte 
dotace na projekty, které opravdu zvýší 
vaši konkurenceschopnost? Pokud spadáte 
do druhé kategorie, je pro Vás kvalitní 
plánování dotací důležitým předpokladem 
pro stabilní rozvoj společnosti.
Dotace vyžadují informace. Nesčetněkrát 
jsme se setkali s tím, že se zájemci začali 
ptát na dotace až po nákupu nového stroje, 
po provedené rekonstrukci nebo třeba po 
přechodu na nové vytápění. A to už je pozdě, 
nevyužité miliardy vracíme do Bruselu nebo 
je získali připravenější žadatelé.
Druhý extrém nastává v případě, kdy 
žadatelé získali z dotací dost peněz, ale  
v rozpočtu jim pak už scházejí disponibilní 
prostředky na dofinancování dalších 
potřebných projektů nebo si třeba vyčerpali 
režim de minimis na vybraný investiční 

projekt. Mají tak na další dva roky konec  
s dotacemi na vzdělávání zaměstnanců. Zní 
to asi složitě, ale takové nové směrnice jsou.
Typickým příkladem v relativně dobře 
fungujícím podniku je také situace, kdy se  
k jednatelům dostávají informace  
o možných dotacích až v momentě, kdy jsou 
dané výzvy vyhlášeny a na podání žádosti 
nezbývá příliš času. Je třeba rozhodnout se 
velice rychle a upřednostnit danou investici 
oproti dalším plánovaným akcím, protože 
jsou na ni peníze právě teď. 
Oblast dotací je velice turbulentní  
a o některých připravovaných akcích se 
bohužel ví jen neoficiálně nebo po detailních 
konzultacích s pracovníky jednotlivých 
ministerstev. Pokud však máte kvalitního 
poradce, který Vám dokáže agendu ohlídat, 
máte částečně vyhráno. Dopředu víte, které 

Je proto zbytečné, aby žadatel začal ihned 
s přípravou všech povinných příloh. Může 
se totiž stát, že projekt sice rámcově do 
programu/výzvy spadá, ale již na začátku 
je jasné, že ho nebude možné podpořit 
a investované finanční prostředky  
a čas budou vynaloženy zbytečně. 
Nejprve je tedy nutné vyhodnotit, zda  
je plánovaný projekt v rámci dané výzvy 

vůbec realizovatelný. Následně posuďte 
finanční zdraví podniku a zkontrolujte, zda 
nespadáte do vyloučených oblastí a jestli 
výdaje, na které chcete dotaci čerpat, splňují 
kritéria dotace. V našem vzorovém případu 
šlo například získat dotaci na výměnu oken, 
na výměnu osvětlení ne. Pravidla jsou 
pravidla.

pokračování na str. 6

projekty mají šanci získat dotaci a kdy by se 
měly potřebné programy přibližně vyhlásit. 
Rozpočet tak můžete plánovat o něco 
přesněji a v momentě, kdy přijde informace 
o vyhlášení konkrétní výzvy, máte potřebné 
dokumenty připraveny a podáním žádosti 
mezi prvními maximalizujete šanci na 
získání podpory. 
Právě pro tyto účely jsme zavedli inovativní 
produkty, Předběžnou smlouvu, v rámci 
které klientům zdarma hlídáme dotace 
na konkrétní záměr, a dále pak Dotační 
radar a Dotační sonar, pomocí kterých 
kontrolujeme dotace na veškeré záměry 
žadatelů, od mzdových příspěvků až po 
mezinárodní projekty.  Tyto služby jsou 
placené, ale pokud se s námi klient rozhodne 
zpracovat žádost o dotaci, udělat výběrové 
řízení nebo využít jakékoliv další služby pro 
úspěšné získání dotace, jsou pro něj služby 
dotačního monitoringu v závěru zdarma. 
Především už ale nepřijdete o miliony  
z nevyužitých dotací.
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zvýšení technických a užitných hodnot 
výrobků, technologií a služeb

zvýšení efektivnosti procesů výroby 
a poskytování služeb

zavedení nových metod organizace 
�remních procesů * zavedení nových 
prodejních kanálů (způsobů prodeje)

aktivity směřující k ochraně práv 
průmyslového vlastnictví

1 – 150
Inovace  

založení nebo rozvoj center průmyslového 
výzkumu, vývoje a inovací spočívající
v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení 
a jiného vybavení centra nezbytného pro 
zajištění aktivit tohoto centra

provoz centra v případě MSP

3 – 200 
Potenciál

realizace průmyslového výzkumu 
a experimentálního vývoje

1 – 100 
Aplikovaný 

výzkum (TIP2) 

realizace nových 
podnikatelských záměrů 
začínajících drobných 
podnikatelů 
a malých a středních 
podniků

0,5 – 20 
Technologie

realizace podnikatelských záměrů 
začínajících podniků (do 5 let) a rozvojových 
podniků implementujících zejména inovace 
nižších řádů prostřednictvím vhodných 
�nančních nástrojů (pořízení strojů 
a zařízení, pořízení či rekonstrukce budov, 
a získání pracovního kapitálu pro zahájení či 
rozšíření podnikatelské činnosti)

1 – 100 
Progres 

regenerace zóny

rekonstrukce nájemního 
objektu

rekonstrukce objektu

1 – 50
Nemovitosti
Projekty, jejichž realizací 
dojde k rekonstrukci 
brown�eldu na 
podnikatelský objekt.  

výstavba a pořízení nových případně 
rekonstrukce stávajících školících center

modernizace prostor pro vzdělávání

pořízení vybavení školících prostor včetně 
školících pomůcek, vzdělávacích programů 
a práv duševního vlastnictví, které jsou 
nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti

1 – 50 
Školící 
střediska 

výstavba, rekonstrukce a modernizace 
malých vodních elektráren

vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí 
tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby

instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn
výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla, kombinované výroby 
elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla

1 – 100 
Obnovitelné 
zdroje energie 

modernizace a rekonstrukce 
rozvodů elektřiny, plynu a tepla

zavádění a modernizace systémů 
měření a regulace

zateplení, instalace vzduchotechniky 
s rekuperací odpadního tepla

využití odpadní energie 
ve výrobních procesech

zvyšování energetické účinnosti 
výrobních a technologických 
procesů

instalace OZE pro vlastní 
spotřebu podniku

instalace kogenerační jednotky 
s maximálním využitím elektrické 
a tepelné energie pro vlastní spotřebu 
podniku

0,5 – 250
Úspory 
energie

rekonstrukce a rozvoj soustav 
zásobování teplem resp. rozvodných 
tepelných zařízení

zavádění a zvyšování účinnosti 
systémů kombinované výroby 
elektřiny a tepla

0,5 – 250
Úspory energie 
v SZT  

výstavba, posílení, modernizace 
a rekonstrukce vedení přenosové 
soustavy a transformoven 
(v souladu s konceptem chytrých sítí)

1 – 500
Smart Grids II. 
(Přenosové sítě) 

modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro 
vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků

zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických 
vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující 
přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s (u pevného připojení 
až 100 Mbit/s)

vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí 
vysokorychlostního přístupu k internetu

1 – 200
Vysokorychlostní 

internet  

tvorba nových so�stikovaných 
ICT řešení

zřizování a provoz center 
sdílených služeb

budování a modernizace 
Datových center

Max. 200 
ICT a sdílené 

služby 

Operační program 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Bc. et Bc. Kateřina Suchá

Představuje stěžejní nástroj podpory 
konkurenceschopnosti českých podniků. 
Na základě nejaktuálnějších informací 
dostupných z Ministerstva průmyslu 
a obchodu jsme pro Vás zpracovali 
přehlednou infografiku shrnující hlavní 
oblasti podpory.
V rámci tohoto programu je pro podnikatele 
ve zpracovatelském průmyslu a v oblasti IT 
připraveno 110 mld. Kč *. Malé podniky 

mohou získat dotaci až 45 %, střední  
35 % a velké podniky 25 % z výše investice,  
v oblasti výzkumu a vývoje je pak možné 
získat až 100% podporu. 
První výzvy budou vyhlašovány  
v první polovině roku 2015, ale již dnes 
je vhodné začít se na ně připravovat. 
Detailní informace a kompletní 
přehled programů podpory naleznete  
na www.dotacni.info/oppik.

* Přepočet je podle kurzu k datu 20. 10. 2014.
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rekonstrukce stávajících školících center

modernizace prostor pro vzdělávání

pořízení vybavení školících prostor včetně 
školících pomůcek, vzdělávacích programů 
a práv duševního vlastnictví, které jsou 
nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti

1 – 50 
Školící 
střediska 

výstavba, rekonstrukce a modernizace 
malých vodních elektráren

vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí 
tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby

instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn
výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla, kombinované výroby 
elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla

1 – 100 
Obnovitelné 
zdroje energie 

modernizace a rekonstrukce 
rozvodů elektřiny, plynu a tepla

zavádění a modernizace systémů 
měření a regulace

zateplení, instalace vzduchotechniky 
s rekuperací odpadního tepla

využití odpadní energie 
ve výrobních procesech

zvyšování energetické účinnosti 
výrobních a technologických 
procesů

instalace OZE pro vlastní 
spotřebu podniku

instalace kogenerační jednotky 
s maximálním využitím elektrické 
a tepelné energie pro vlastní spotřebu 
podniku

0,5 – 250
Úspory 
energie

rekonstrukce a rozvoj soustav 
zásobování teplem resp. rozvodných 
tepelných zařízení

zavádění a zvyšování účinnosti 
systémů kombinované výroby 
elektřiny a tepla

0,5 – 250
Úspory energie 
v SZT  

výstavba, posílení, modernizace 
a rekonstrukce vedení přenosové 
soustavy a transformoven 
(v souladu s konceptem chytrých sítí)

1 – 500
Smart Grids II. 
(Přenosové sítě) 

modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro 
vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků

zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických 
vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující 
přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s (u pevného připojení 
až 100 Mbit/s)

vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí 
vysokorychlostního přístupu k internetu

1 – 200
Vysokorychlostní 

internet  

tvorba nových so�stikovaných 
ICT řešení

zřizování a provoz center 
sdílených služeb

budování a modernizace 
Datových center

Max. 200 
ICT a sdílené 

služby 

Čísla v bublinách představují výši 
dotace, kterou můžete získat pro Váš 
projekt. Údaje jsou v milionech korun.  
Velikost bubliny představuje alokaci  
v konkrétním programu.
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7 kroků ke správně podané nabídce
Mgr. Luboš Novosad

Veřejné a dotační zakázky tvoří nemalou část ze všech obchodních transakcí v České republice. Pro firmy je tedy důležité veřejné zakáz-
ky vyhrávat a zajistit si tak relativně jistý kontrakt, částečně jištěný dotací. 
Bohužel je známým faktem, že dodavatelé neumí podat bezchybnou nabídku do výběrového řízení. Připravili jsme proto stručný návod a 
přehled hlavních pojmů používaných ve výběrovém řízení. 
Obecně lze na příkladu zjednodušeného podlimitního řízení (ZJPŘ) doporučit dodavatelům následující:

Pokud si nejste jisti, jak správně nabídku podat, napište nám na email vyberka@cyrrusadvisory.cz.

Zadávací dokumen-
tace je hlavním pod-
kladem výběrového 

Obsahem nabídky 
je vždy alespoň ID 
uchazeče, podepsaná 

Splnění kvalifikace se 
prokazuje čestným 
prohlášením o splnění 

Podpis smlouvy je po 
doložení kvalifikace 
nezbytné učinit  

Profil zadavatele je 
odkaz uvedený v 
zadávací dokumen-

Dodatečnými in-
formacemi můžete 
žádat o informace 

Podání nabídek  
v označených obál-
kách musí splňovat 1.

5.
6. 7.

2. 3. 4.
řízení, proto ji před podáním 
nabídky důkladně pročtěte a 
zároveň pravidelně sledujte 
profil zadavatele.

smlouva, dokumenty dle § 68/3 
a splnění kvalifikace. 

všech kvalifikačních předpo-
kladů. Originály /ověřené kopie 
dokladů vítěz předloží před 
podpisem smlouvy.

ve lhůtě 10 dní od konce lhůty 
pro podání námitek. Obsah 
smlouvy nelze v podstatných 
náležitostech měnit od návrhu v 
zadávacím řízení.

taci, ve které najdete ostatní 
podklady nutné pro podání 
nabídky, včetně dodateč-
ných informací.

k zadávacím podmínkám, 
a to nanejvýš 5 pracovních 
dní před koncem lhůty 
pro podání nabídek (lhůta 
je minimálně 15 dní).

formální požadavky zadá-
vací dokumentace a zajis-
tit nemožnost manipulace 
s obsahem nabídky.

Veře jné  zakázky

Pokud základní předpoklady splníte,  
je vhodné rámcově projít hodnotící kritéria. 
V případě zateplení budovy je cílem 
vynaložit co nejméně peněz a zároveň uspořit  
co nejvíce energie. Pro danou problematiku 
lze využít vzorec, pomocí kterého získáte 
výsledek, který Vám pomůže zjistit, zda má 
cenu projekt realizovat. 
Kolik budou investice do zateplení stát a kolik 
se tím uspoří energie, Vám sdělí projektant 
nebo energetický auditor. Je rozdíl, jestli 
chcete zateplovat hrad, což je již na první 
pohled nepříliš efektivní záležitost, nebo 
jestli jde naopak například o starý výrobní 
areál. 
Pokud vám první energetický propočet 
vyjde dobře a rozhodnete se o dotaci 
požádat, nastává již samotná přípravná 
fáze a ladění jednotlivých dokumentů. 
Auditor zpracuje energetický audit,  
ze kterého získáte konkrétní údaje pro 

žádost. Projektant zpracuje rozpočet a také 
projektovou dokumentaci stavby, se kterou 
následně požádáte o stavební povolení. Dále 
připravíte studii proveditelnosti, samotnou 
žádost o dotaci, zajistíte výpis z katastru 
nemovitostí včetně zákresu místa realizace 
do katastrální mapy, vytvoříte finanční 
plány a další podpůrné materiály. Projektová 
dokumentace sice není v tomto případě 
povinnou přílohou, ale přesný energetický 
audit a rozpočet se bez ní dělá komplikovaně, 
proto doporučujeme její přípravu společně  
s dalšími dokumenty.
V průběhu příprav projdete dvěma koly 
podání žádosti, nejdříve registrací, posléze 
následuje dodání veškerých příloh a detailní 
studie proveditelnosti. No a po pár měsících 
bude rozhodnuto a projekt bude doporučen 
k podpoře. 
Dále bude potřeba zrealizovat výběrové 
řízení na stavební firmu, která Vám objekt 

zateplí, a také musíte poskytovateli dotace 
vše perfektně vyúčtovat, označit publicitou 
apod., ale o tom se dozvíte více v příštím 
čísle. 

Pokud chcete vědět více o tom, jak  
se můžete připravit na projekt tak, 
aby vás nic nezaskočilo, obraťte se 
na odborníka Ing. Josefa Tučka –  
josef.tucek@cyrrusadvisory.cz. 
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Stáže pro mladé 2 – příležitost 
získat nového zaměstnance  
bez počátečních nákladů

Projekt Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání 2 se zaměřuje na poskytování stáží pro studenty u soukromých subjektů a 
neziskových organizací. Poskytovatel stáže má tak dobrou příležitost si vyzkoušet studenta až na dobu čtyř měsíců bez počátečních 
investic; pokud se stážista osvědčí, může s ním firma navázat další pracovní kontakt. Toto však není pro firmu zavazující, naopak 
může studentovi „jen“ poskytnout nové pracovní zkušenosti, které následně zúročí při hledání pracovního místa.

Stáže pro mladé 2 plynule navazují na 
projekt Stáže pro mladé 1, do kterého se 
v minulém roce zapojilo přes 940 žáků  
a studentů posledních ročníků středních, 
vyšších odborných a vysokých škol. Posled-
ní ročník studia je podmínkou, která musí 
být splněna, jinak není možné stáž absolvo-
vat. Je to zároveň výhoda i pro firmy, pro-
tože tito studenti se dostanou během velmi 
krátké doby na trh práce a poskytovatel stá-
že tak již s nimi může počítat.
Celý systém stáží probíhá na webových 
stránkách www.stazepromlade.cz, na 
kterých naleznete seznam více jak 130 
nabídek pracovních pozic ze široké škály 
oborů, jako je stavebnictví, strojírenství, 

Částka: 

189 987 995 Kč

Doba realizace 
projektu: 

1. 2. 2014 - 31. 8. 2015

Výhody pro firmy:
Finanční podpora z prostředků EU.
Nezávazná spolupráce se stážistou až na dobu 4 měsíců.
„Zkušební doba“ bez rizika a dalších nákladů.
Možnost vychovat si nového zaměstnance.

IT, potravinářství, zdravotnictví, ale také 
finance, ekonomika nebo administrativa. 
Není nutné poskytovat stáž v oboru firmy. 
Pro to, abyste se mohli zapojit do projektu, 
je nutné existovat jako ekonomický subjekt 
déle než jeden rok a mít alespoň jednoho 
zaměstnance na hlavní pracovní poměr 
déle jak šest měsíců, který bude schopný 
stáž mentorovat. Jeho úlohou je vysvětlit 
stážistovi, jak to ve firmě chodí, provázet ho 
po celou dobu stáže a zadávat mu úkoly.
Pokud tyto podmínky splňujete, můžete 
se zdarma zaregistrovat na webových 
stránkách, a vytvořit si tak svůj profil.  
V něm zapíšete svoji nabídku stáže, kterou 
online odešlete ke schválení. Jakmile  

je stáž schválena, je zveřejněna a všichni 
zaregistrovaní zájemci se k ní mohou hlásit, 
pokud se jedná o stáž v jejich oboru studia.
Po ukončení přihlašování si formou 
pohovorů vyberete z přihlášených 
zájemců nejvhodnějšího studenta, kterého  
v informačním systému označíte jako 
„vybrán na stáž“. Následně budete 
kontaktováni pracovníkem Fondu dalšího 
vzdělávání kvůli uzavření Smlouvy o stáži. 
Se stážistou společně vyplníte dohodnutý 
harmonogram stáže. Po dokončení těchto 
úkonů stáž začíná.
Student na jakékoli odborné pozici získává 
odměnu 60,- Kč za každou odpracovanou 
hodinu. Mzda je mu vyplácena měsíčně 
na základě DPP uzavřené mezi ním a 
firmou. Finanční odměna pro Vás jako 
poskytovatele stáže je stanovena již při jejím 
vypsání. V každé nabídce pracovní pozice 
jsou uvedeny hodinové náklady na stáž. 
Po jejich vynásobení počtem hodin stáže 
dostanete výslednou částku, kterou získáte 
a která zároveň již obsahuje i odměnu 
pro stážistu. Průměrná hodnota stáže  
se pohybuje kolem 62 000,- Kč, záleží na 
pozici, kterou si vyberete. Veškeré náklady 
na stáž Vám budou proplaceny zpětně  
po jejím úspěšném ukončení. Stáže trvají 
od jednoho do čtyř měsíců s maximálním 
počtem 300 hodin.
Projekt bude probíhat do léta 2015 a za tu 
dobu se má uskutečnit 2200 stáží. V systému 
je zatím registrováno více jak 10 000 
zájemců o stáž a 3600 poskytovatelů stáží 
z celé České republiky. Registrace je možná 
na www.stazepromlade.cz. Projekt realizuje 
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková 
organizace Ministerstva práce a sociálních 
věcí, a je spolufinancován z Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost  
a státního rozpočtu ČR.

in
ze

rc
e

http://www.stazepromlade.cz,
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Víte, že…?
Mgr. et Mgr. Radomír Věntus

Víte, že na jeden projekt můžete získat  
různě vysoké dotace? Pokud ne, možná jste 
již někdy prohloupili, pokud ano, jistě jste 
spekulovali nad tím, který režim podpory  
je pro vás výhodnější. Možností je totiž 
hned několik: regionální veřejná podpora,  
podpora de minimis, blokové výjimky atd. 
Někde máte typ podpory striktně daný, jin-
de si můžete vybrat. Ale jak poznáte, na co  
je nejlepší využít podporu de minimis  
a na co regionální veřejnou podporu? Nejen 
o tom se dočtete v následujících řádcích. 

Podpora de minimis, neboli podpora  
malého rozsahu, není veřejnou podpo-
rou. Vzhledem k její nízké výši nedochází  
k přílišnému křivení trhu, což mnozí vyčítají 
dotacím.
Žadatelé mohou získat až 100% dotaci,  
celková podpora v režimu de minimis však 
nesmí za tři po sobě jdoucí fiskální roky 

Využíváte daňového odpočtu výzkumu a vývoje?
Mgr. Radomír Věntus

Na výzkum a vývoj lze jednak získat dotace, 
další zajímavou možností jeho podpory jsou 
daňové odpočty. Provedli jsme proto šetření 
a zjistili, že velká část firem vůbec neuplat-
ňuje možnost „dvojího“ odpočtu výzkumu  
a vývoje. Je to škoda, tento nástroj umožňuje 
ušetřit cenných 19 % vynaložených nákladů 
formou nižší daně ze zisku.
Ustanovení zákona o dani z příjmu umožňuje 
každé společnosti splňující zákonná kritéria 
odečíst od základu daně až 110 % výdajů 
vynaložených na inovativní a vývojové 
projekty. Prakticky si tyto náklady odečtete 
dvakrát, jednou standardní cestou, podruhé 
jako náklady na výzkum a vývoj. Můžete 
tak získat úsporu v podobě slevy na dani  

Daňové odpočty

přesáhnout hranici 200 000,- EUR. Typic-
ky se proto využívá na vzdělávací projekty,  
práci stážistů apod., ale můžete si ji nároko-
vat třeba i na investiční akce z oblasti život-
ního prostředí. Nezapomeňte však na to, že 
jakmile tuto podporu vyčerpáte, další dva 
roky nemáte nárok žádat o dotaci na projek-
ty, které neumožňují využít jiný typ podpory.
Dříve mohl uvedenou částku využít  
každý podnik ve skupině, nově se však výše  
poskytnuté dotace de minimis v rámci 
skupiny podniků sčítá. Holding tak jako  
celek může získat dotaci maximálně oněch  
zmíněných 200 000,- EUR. Řešením je tak 
pouze změna vlastnické struktury.

Regionální veřejnou podporou se  
rozumí standardně přidělované dotace na  
investiční akce. Regionální podpora je tu  
proto,  aby  podniky  nezískávaly 100 % dotace  
na rozsáhlé komerční projekty, ale aby záro-
veň byla podpořena konkurenceschopnost 
preferovaných odvětví. K tomuto účelu jsou 
stanoveny maximální výše dotací, dříve byly 
vyšší, aktuálně jsou následující:  Malý podnik 
(max. 49 zaměstnanců) může získat dotaci 

ve výši 45 %, střední podnik (max. 249 za-
městnanců) ve výši 35 %, velký podnik, obec 
(nad 250 zaměstnanců) ve výši 25 %. Cílem  
evropské komise je podporovat především 
růst malých a středních podniků, čemuž  
odpovídají i stropy dotací.

Při využití blokových výjimek, pod-
por výzkumu a vývoje, speciálních  
ekologických projektů apod. lze získat 
vyšší míru dotace, jelikož jsou určeny na pre-
ferované oblasti (například dodržení přís-
nějších ekologických limitů). Každá z těchto 
podpor má své pro a proti, například podpo-
ra GBER sice umožňuje získat vyšší míru do-
tace, ale nelze s ní dotovat přípravu projektu, 
výběrové řízení apod.
Oblast dotací se vyvíjí velice turbulentně. Při 
kvalitním strategickém plánování je vhodné 
ji sledovat, aby Vaše projekty souhrnně zís-
kaly co nejvíce prostředků, a zároveň jste si 
nezavřeli dveře pro další akce. Pro více infor-
mací o strategickém plánování dotací nevá-
hejte napsat našemu specialistovi na email 
radomir.ventus@cyrrusadvisory.cz.

z příjmů. 
Odpočty na výzkum může 
využít jakýkoliv podnik, kte-
rý splní definici dle zákona, 
podle kterého se za výzkum  
a vývoj považuje „systema-
tická práce konaná za účelem 
získávání nových znalostí 
nebo jejich využití“. Výsled-
kem tak musí být produkt  
či služba s novými (inovativní-
mi) vlastnostmi, která se bude 
od dosavadní produkce firmy 
jednoznačně odlišovat a zvýší 
přidanou hodnotu produktu.

Pro příklad mohou daňový odpočet využít 
firmy podnikající v tomto odvětví:
· strojírenství
· informační a telekomunikační technologie
· automobilový průmysl
· elektrotechnický průmysl
·  chemický průmysl
Výdaje, na které lze daňový odpočet uplatnit, 
jsou:
·  odpisy hmotného a nehmotného majetku 
používaného při výzkumu a vývoji
·  mzdy a zákonné odvody zaměstnanců  
podílejících se na výzkumu a vývoji
·  náklady na spotřební materiál
·  provozní náklady
· služby a nehmotné výsledky výzkumu  

a vývoje, které jsou získané od veřejné vyso-
ké školy nebo výzkumné organizace
Doporučení pro úspěšné uplatnění 
odpočtu na výzkum a vývoj
Stěžejní záležitostí před samotným zahá-
jením výzkumu je vyhotovení písemného  
projektu, který musí mít předepsanou osno-
vu a je podepsaný oprávněnou osobou. Ač to 
není zákonem přímo stanoveno, je obvyklé, 
že finanční úřad si jej vyžádá již při vyměřo-
vacím procesu. Není proto na škodu projekt 
doložit přímo k daňovému přiznání, ve kte-
rém se odpočet na výzkum a vývoj uplatňuje. 
Nezbytné je také rozlišovat v účetnictví  
náklady, které se týkají výzkumu a vývoje  
a přichystat, popřípadě upravit, veške-
rou příslušnou administraci podkladů ve  
společnosti, jako jsou procesy vykazování či 
evidence, archivační postup atd.
Naším závěrečným doporučením, které do-
plní Vaše podklady pro odpočet, je nechat 
si vypracovat posudek od odborníka z da-
ného odvětví, tedy od externího posuzo-
vatele, který doloží, že činnost podniku 
stoprocentně spadá pod výzkumnou  
a vývojovou činnost a že projekt vý-
zkumu a vývoje splňuje požadavky 

zákona na uplatnění odpočtu.

Klientům pomáháme s komplet-
ním kapitálovým zajištěním firmy. 
Pokud vás uvedená oblast zau-
jme, neváhejte se na nás obrátit –  
radomir.ventus@cyrrusadvisory.cz. 

http://www.dotacni-noviny.cz/monitoring
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Moni tor ing  dotac í

Předplaťte si službu dotačního monitoringu 
a žádná příležitost financování vám už neunikne

*Při platbě za celý rok. 

www.dotacni-noviny.cz/monitoring

Bezkonkurenční služba dotačního monitoringu! Každý týden 
dostanete přehled aktuálních a připravovaných výzev na Váš 
email, ale nejen to. Získáte vlastního specialistu na dotace. 
Přidělíme vám senior konzultanta, který bude znát Vaše 
potřeby a pravidelně Vás informovat. Kdykoli se na něj 
můžete obrátit se svým dotazem.
 
2 500 Kč / měsíc*

Jednou týdně přehled 
aktuálních i připravovaných 
výzev na váš email.
Bonus: 3 konzultace 
záměru v ceně. 

299 Kč / měsíc*

VyhlašUJEmE VEřEJNOU SOUtěž 

O NEJhORší ZKUšENOSt 
S DOtacEmI!

Podělte se o nejhorší zkušenost s dotacemi

a vyhrajte Dotační Radar na rok ZDARMA! 
Více informací na webu: www.dotacni-noviny.cz/soutez

in
ze

rc
e

http://www.dotacni-noviny.cz/monitoring
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těšte se na výzvy v novém programovém 
období 2014–2020!
Mgr. et Mgr. Stanislava Hrabcová

V předchozím článku jsme si představili změny nového programového období 2014–2020 oproti předešlé sedmiletce. Žadatele 
o dotace ale především zajímá, na co budou moci reálně podporu získat. Konkrétní příklady dotací z největších programů si 
přiblížíme právě v tomto článku.

Operační program  
Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost

Šanci získat dotaci budou mít především 
podniky působící ve zpracovatelském 
průmyslu a IT sektoru. Důraz je kladen 
na rozvoj podnikových, vývojových, 
výzkumných a inovačních kapacit  
a jejich propojení s okolním prostředím  
a také na snižování energetické náročnosti 
podnikatelského sektoru.
Na co lze získat dotaci:
· pořízení výzkumného a vývojového vyba-
vení a nových výrobních strojů,
· zakládání podnikových výzkumných a vý-
vojových center, 
· podpora výstavby, rekonstrukce a moder-
nizace malých vodních elektráren, 
· zateplení budov a výměna starých techno-
logií za ekologičtější,  
· investiční podpora mikropodniků (začína-
jící podniky do 5 let),
·  poradenské služby začínajících podniků,
·  rekonstrukce nemovitostí sloužících jako 
výrobní haly, rekonstrukce nemovitostí pro 
výzkum a vývoj,
·  výstavba či rekonstrukce objektů určených 
pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů,
·  vývoj vysokorychlostních přístupových sítí 
k internetu, informačních a komunikačních 
technologií.
(viz infografika str. 4-5)

Operační program 
Zaměstnanost

Tento operační program se primárně 
soustředí na snížení nezaměstnanosti 
a zvyšování adaptability zaměstnanců. 
Soukromé subjekty mohou využít dotace 
převážně na tyto aktivity:
·  další profesní vzdělávání zaměstnanců, 
které se zaměřuje na odborné i klíčové 
kompetence, včetně podpory dalšího 
vzdělávání OSVČ,
·  tvorba a realizace podnikových 
vzdělávacích programů včetně přípravy 
podnikových lektorů a instruktorů,

·  podpora a poradenství při vytváření a za-
vádění moderních systémů řízení a rozvoje 
lidských zdrojů v podnicích,
· podpora sdružování malých a středních 
podniků za účelem vzdělávání,
·  tvorba a realizace vzdělávacích programů 
pro zaměstnance, kteří jsou ohroženi 
propouštěním,
· podpora spolupráce podniků a vzděláva-
cích institucí za účelem slaďování kvalifi-
kační úrovně a kvalifikační struktury pra-
covní síly s požadavky trhu práce,
·  podpora odborné praxe a stáží v podnicích.

Operační program životní 
prostředí

Podniky mohou využít dotaci na snížení 
znečištění povrchových a podzemních 
vod a snížení emisí z provozoven. Pomůže 
jim řešit problémy s odpady, ekologickými 
zátěžemi a riziky a v neposlední řadě  
i zlepšit přírodu a krajinu v okolí podniku. 
Mezi podporované projekty patří například:
·  čističky odpadních vod a další zařízení na 
znečištění vod,
·  náhrada či rekonstrukce kotelen a stávají-
cích stacionárních zdrojů znečištění,
· záměna technologií a technická opat-
ření na zdrojích vedoucích k odstranění  
či snížení emisí VOC do ovzduší,
·  čistící a kropicí vozy,
·  nové ekologické stroje, změny technologic-
kých postupů za účelem snížení emisí,
·  výstavba a modernizace zařízení pro mate-
riálové využití odpadů (např. kompostárny), 
depolymerizační linky,
·  rekultivace starých skládek,
· vytvoření informačních systémů pro pod-
poru prevence závažných havárií,

· snížení množství kapalného čpavku, pro-
tipožární izolace zásobníků LPG, rekon-
strukce skladů hořlavin.

Operační program Výzkum, 
vývoj a vzdělávání

V operačním programu Výzkum, vývoj  
a vzdělávání mohou podniky dlouhodobě 
spolupracovat s výzkumnými organizacemi 
na společných projektech a využít tak 
existující výzkumnou infrastrukturu (např. 
evropská kompetenční centra, kolokační 
centra). Spolupráci (na regionální, národní 
i mezinárodní úrovni) mohou dále navázat 
s veřejným sektorem, a to na vysoce 
rizikových projektech s velkým potenciálem 
pro dosažení průlomových výsledků, 
projekty musí být orientovány na specifické 
společenské potřeby.

Integrovaný regionální 
operační program

Integrovaný regionální operační program 
umožňuje vyvážený rozvoj území, zlepšení 
veřejných služeb a veřejné správy a zajištění 
udržitelného rozvoje v obcích, městech  
a regionech. Soukromý sektor může využít 
dotace na výstavbu, rekonstrukci, rozšíření 
a vybavení sociálních podniků. V tomto 
období nebudou předmětem podpory 
hotely, restaurace a lázně.

Program rozvoje venkova  
2014–2020

Posledním zmíněným operačním 
programem je Program rozvoje venkova 
(PRV). Zaměřuje se na investice do 
zemědělských podniků včetně podpory 
mladých zemědělců a na diverzifikace 
činností v oblastech zpracovatelského 
průmyslu, maloobchodu či stavebnictví. 
Podporována budou například ustajovací  
a chovatelská zařízení, skladovací kapacity 
na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva 
anebo druhotné produkty živočišné výroby, 
budování kotelen na biomasu či peletáren, 

Již v příštím čísle 
se dozvíte novinky 
k dotačním výzvám.
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jejichž produkce bude spotřebována přímo 
v zemědělském podniku.
Prostřednictvím podopatření 6.4 budou 
podporovány nezemědělské podnikatelské 
činnosti a také investice na založení nebo 
rozvoj nezemědělských činností, jako 
je např. agroturistika, obnova pivovaru, 
truhlářské dílny, maloobchodní prodejny 
či autoservisu a také výstavba bioplynových 
stanic.
V oblasti lesního hospodářství bude možné 
získat dotace na rekonstrukci a výstavbu 
lesních cest, pořízení lesnických strojů  
a technologií šetrných k životnímu prostředí, 
dále na zpracování dřeva v malých pilařských 

provozovnách, budování retenčních nádrží, 
hrazení bystřin, protipovodňová opatření 
nebo obnovu po kalamitách.
Součástí programu jsou plošná opatření, 
která se zaměřují na udržitelné hospodaření 
na zemědělské a lesní půdě.
Na komunitně vedený místní rozvoj – 
LEADER – bude z PRV vyčleněno 5 % 
prostředků a do jeho realizace se nově 
zapojí i ostatní operační programy (OP) – 
Integrovaný regionální operační program, 
OP Zaměstnanost a OP Životní prostředí. 
Strategie tzv. Místních akčních skupin 
(MAS), která se zabývá modernizací 
zemědělských a potravinářských podniků 

Zůstaňte s námi ve spojení.
Dotace z EU - Dotacni.info

@DotacniKanal – Jediný kanál, 
kde dotace nekončí.

Čtvrtletník Dotační noviny pro firmy a podniky vydává společnost CYRRUS ADVISORY, 
a.s. Zdarma pro vybrané zástupce soukromého sektoru. Pokud chcete zasílat Dotační no-
viny, kon taktujte redakci na emailu redakce@dotacni-noviny.cz. V případě zájmu o inzerci 
nebo jinou formu spolupráce pište na marketing@cyrrus.cz.
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www.dotacni-noviny.cz

Ing. Jiří Fuchs (vlevo), zakladatel a ředitel společnosti CYRRUS ADVISORY, a.s. byl hostem předvolebního pořadu Václava Moravce.

nebo investicemi v lesním hospodářství, 
bude taktéž podpořena z rozpočtu PRV. 
Menší projekty tak pravděpodobně budou 
mít na starosti lokálně znalí hodnotitelé.

V článku jsme se snažili shrnout 
nejzajímavější výzvy z vybraných 
operačních programů. I z dalších 
operačních programů bude samozřejmě 
možné získat dotaci. Pro bližší 
informace nás neváhejte kontaktovat  
na dotazy@cyrrusadvisory.cz. 

https://www.facebook.com/DotaceEvropskaUnie
http://twitter.com/DotacniKanal

