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Aktuální výzvy 
a dotační programy

V rámci výzev OP PIK můžete čerpat dotace a půjčky na: nákup strojů a zařízení 
– účast na zahraničních výstavách a veletrzích – tvorbu nových ICT řešení – 
snižování energetické náročnosti budov – nákup a rekonstrukci nemovitostí.

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE  
PRO KONKURENCESCHOPNOST
Inovace
Obor podnikání: zpracovatelský průmysl, techno-
logie, věda a výzkum 
Dotace na: výrobní technologie, včetně nehmotné-
ho majetku a investic do nemovitostí
Termín vyhlášení výzvy: březen 2015

Úspory energie
Obor podnikání: těžba a dobývání, zpracovatelský 
průmysl, technologie, stavebnictví, energetika, IT 
a telekomunikace, obchod a služby aj.
Dotace na: snížení energetické náročnosti budov 
a výroby, zvýšení energetické efektivity
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015  

ICT a sdílené služby
Obor podnikání: IT a telekomunikace, obchod 
a služby aj.
Dotace na: vývoj software, tvorbu nových sofisti-
kovaných ICT řešení (mzdy, hardware a sítí licence 
či know-how software atd.)
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015

Potenciál
Obor podnikání: zpracovatelský průmysl, techno-
logie, věda a výzkum
Dotace na: pořízení výzkumného a vývojového 
vybavení
Termín vyhlášení výzvy: březen 2015 

Poradenství 
Obor podnikání: zpracovatelský průmysl, technolo-
gie, věda a výzkum, stavebnictví, energetika, IT a te-
lekomunikace, obchod a služby, vzdělávání a jiné
Dotace na: poradenské služby poskytované exter-
ními poradci
Termín vyhlášení výzvy: březen 2015 

Aplikace
Obor podnikání: zpracovatelský průmysl, věda 
a výzkum a jiné
Dotace na: realizaci průmyslového výzkumu a ex-
perimentálního vývoje
Termín vyhlášení výzvy: březen 2015 

Nemovitosti
Obor podnikání: zpracovatelský průmysl, staveb-
nictví, IT a telekomunikace, obchod a služby a jiné
Dotace na: podporu rozvoje podnikatelských ne-
movitostí
Termín vyhlášení výzvy: březen 2015

Technologie
Obor podnikání: zpracovatelský průmysl a jiné
Dotace na: nákup strojů a vybavení včetně SW a pa-
tentových licencí
Termín vyhlášení výzvy: březen 2015 

Obnovitelné zdroje energie
Obor podnikání: energetika
Dotace na: využití obnovitelných zdrojů energií
Termín vyhlášení výzvy: duben 2015 

Spolupráce
Obor podnikání: zpracovatelský průmysl, techno-
logie, věda a výzkum, vzdělávání
Dotace na: podporu vytváření klastrů a technolo-
gických platforem
Termín vyhlášení výzvy: březen 2015 

Marketing
Obor podnikání: těžba a dobývání, zpracovatelský 
průmysl, technologie, věda a výzkum, stavebnictví, 
energetika, IT a telekomunikace, obchod a služby, 
vzdělávání a jiné
Dotace na: účast na zahraničním veletrhu či výstavě
Termín vyhlášení výzvy: březen 2015. 

Jan Janatka 
ředitel společnosti  
ECS Eurofinance, s.r.o.

Vážené dámy a pánové,

otevřeli jste první Zpra-
vodaj Registru dotačních 
příležitostí roku 2015, 
který věnujeme především 
Operačnímu programu pod-

nikání a inovace pro konkurenceschopnost 
(OP PIK) a Asociaci podnikatelů a manažerů. 
Předpokládá se, že Evropská komise roz-
běhne programovací období 2014 – 2020 
v první polovině roku. Již v březnu a dubnu 
budou mít malé, střední a velké firmy 
možnost využít některou z deseti výzev OP 
PIK. Nepromarněte příležitost a získejte 
dotace například na nákup strojů a zařízení, 
pořízení patentových licencí či výzkumného 
a vývojového vybavení, účast na zahranič-
ních výstavách a veletrzích, tvorbu nových 
sofistikovaných ICT řešení, realizaci opatření 
ke snižování energetické náročnosti budov 
a výroby, nákup nových výrobních strojů, 
zařízení, hardwaru, softwaru nebo nákup 
a rekonstrukci nemovitostí.

Vzhledem k množství dotací věnujeme 
celou část aktualit OP PIK. V příštích měsících 
to však nebudou jediné dotační možnosti, 
proto v dalším čísle přineseme informace 
také pro obce. V druhé části Zpravodaje si 
nenechte ujít rozhovor s předsedou Asociace 
podnikatelů a manažerů Radomilem Báb-
kem a výsledky průzkumu mezi jejími členy. 

Nadále pro Vás budeme sledovat dotační 
příležitosti z Operačních programů EU.  

SlOVO ÚVODEm

kaleNdář zajíMavOsTí

AKTUAlITy

kONzulTačNí dNy
Zvažujete čerpání do-

tací k některé z nových výzev OP PIK? Pak 
právě pro Vás jsou připraveny konzultační 
dny. www.ecs-eurofinance.cz

veřejNé zakázky v praxI
Zadavatelé veřejných zakázek a vý-

běrových řízení mohou narazit na řadu 
úskalí a udělat množství chyb. Jak se jich 
vyvarovat poradí připravovaný kurz. 
www.ecs-eurofinance.cz

Měkké prOjekTy
Kurz s názvem „Jak kvalitně zpracovat 

projektovou žádost – měkké projekty“ po-
skytne všem budoucím žadatelům o dotace 
návod, jak dotaci úspěšně získat. 
www.everesta.cz
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Nový občanský zákoník
Zbytečné a drahé – i těmito slovy by se daly interpretovat výsledky průzkumu 
Asociace podnikatelů a manažerů v souvislosti s Novým občanským 
zákoníkem (NOZ). Téměř 56 % dotázaných uvedlo, že je sjednocení 
zakládacích listin stálo více než 10 tisíc korun. Devět z deseti majitelů firem 
považuje celý proces za zbytečný a administrativně zatěžující.  

V České republice je na 400 tisíc ak-
tivních organizací, firem a družstev, 
kterým vnikla z NOZ povinnost sladit 
zakládací listiny, tedy společenské 
smlouvy a stanovy, do 30. června 
2014 se zákonem o obchodních kor-
poracích. „V souvislosti s NOZ jsme 
se setkali s četnými negativními re-
akcemi především s ohledem na ad-
ministrativní zátěž. Z toho důvodu 
jsme se rozhodli zrealizovat mezi 
podnikateli a manažery průzkum, jehož vý-
sledky nás velmi nepříjemně překvapily,“ říká 
předseda Asociace podnikatelů a manažerů 
Radomil Bábek. 

Většina společností (77 %), které se do prů-
zkumu zapojily, uvedly, že stihly sladit své zaklá-
dací listiny včas. Převážná většina podnikatelů 
ale nepociťuje s přijetím tohoto právního ko-

Podnikání v ČR očima Asociace
Na podnikatelské prostředí, 
cíle i vize nově vzniklé Asociace 
podnikatelů a manažerů jsme se 
zeptali jejího předsedy Radomila 
Bábka.  

jaký byl rok 2014 pro asociaci manažerů 
a podnikatelů?
Hektický. Asociaci jsme založili na konci prosin-
ce roku 2013, ale činnost jsme zahájili až v červ-
nu 2014. Takže za půl roku jsme museli stihnout 
spoustu věcí – od vytvoření její struktury, přes 
založení webových stránek až po naplnění 
členské základny. Od konce roku 2014 jsme 
již plně fungující asociací, máme 131 členů, 
komunikujeme s partnerskými organizacemi, 
například Asociací energetických manažerů, či 
spolupracujeme s Hospodářskou komorou ČR. 

a jaké budou vaše další kroky? 
Především se zaměříme na naplňování cílů, 
kterými je Asociace definována. Pečovat 
o dobré jméno podnikání a chránit svobodné 
a přehledné podnikatelské prostředí. V roce 
2015 máme v plánu navýšit počet členů a na-
vázat partnerství s dalšími partnerskými orga-
nizacemi. 
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pod patronací

průzkuM

rOzhOvOr

dexu žádnou změnu k lepšímu. Vidí 
za tím pouze vyšší administrativní 
zátěž a náklady s ní spojené. Všech-
ny změny ve smlouvách musí totiž 
společnosti realizovat prostřednic-
tvím notáře. 

Z průzkumu vyplynulo, že pouze 
3 % oslovených vnímá NOZ jako po-
zitivní krok. „Hodnotit dopady NOZ 
je ještě brzy. Podnikatelé doufají, 
že to bude krok vpřed, ale už dnes 

víme, že jsou v něm ustanovení, která budou 
minimálně problematická. Je nutné pozname-
nat, že když mluvíme o NOZ, pak z hlediska 
podnikatelů hovoříme především o zákonu 
o obchodních korporacích. Jediná zkušenost, 
kterou jsme s NOZ udělali, bylo sladění zaklá-
dacích listin, což je zkušenost spíše negativní,“ 
hodnotí dopady změn Radomil Bábek. 

Cíle a vize  asociace jsou velké a problematika 
evidentně hodně široká. jakým tématem se 
ale zabýváte v současnosti nejvíce? 
Aktuálním tématem pro Asociaci je nyní při-
pravovaný zákon na ochranu oznamovatelů 
nekalého jednání – tzv. whistleblowerů. Sa-
motné oznamování trestné činnosti je uzáko-
něno v českém právním řádu, což je správné. 
Bohužel zákon, který má chránit tzv. oznamo-
vatele nekalého chování, což je pojem pro 
české právo neznámý, vytváří prostor pro 
státem podporované, chráněné a motivova-
né udávání. Nevím, jak Vy, ale já si myslím, 
že udavačství si náš národ prožil už dostatek. 
Není tedy o co stát. 

z čeho je činnost asociace hrazena? 
Práce Asociace není samozřejmě zadarmo, 
přestože členové rady pro ni pracují zdarma. 
Na provoz Asociace přispívají dobrovolnými 
příspěvky někteří členové, nakonec se každý 
může o hospodaření přesvědčit na stránkách 
www.asociacepm.cz. Je pravda, že máme 
v plánu uskutečnit několik průzkumů mezi 
podnikateli a manažery. Na ty budeme potře-
bovat větší prostředky, takže vážně uvažuje-
me o přípravě dotačního projektu. 

Co podle vás nejvíce ovlivňuje podnikatelské 
prostředí v české republice? 
Chování státu – tedy politiků a vysokých státních 
úředníků – k samotným podnikatelům. Stačí si 
uvědomit, že stát je tady pro nás, nikoliv my pro 
něj. Potom je zcela zřejmé, že je nepřijatelné, aby 
stát přenášel své povinnosti, práci a odpovědnost 
na firmy, případně občany. 

Průzkum, do něhož se zapojilo 
754 respondentů z řad majitelů spo-
lečností a vyššího managementu, 
vznikl ve spolupráci Asociace podni-
katelů a manažerů a výzkumné agen-
tury Inboox. Jeho odborným garan-
tem byla společnost EYRIE. 

průzkuM „NOvý 
ObčaNský zákONík – 
NOTářský zápIs“


