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Úvod 
 
Tento program realizuje Prioritní osu 5 „Prostředí pro podnikání a inovace“ 

Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013. 

Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje všechny 

podmínky Nařízení Evropské komise č. 1628/2006 ze dne 24.10.2006 o aplikaci 

článků 87 a 88 Smlouvy ES o na vnitrostátní regionální podporu, respektive Nařízení 

Evropské komise č. 70/2001 ze dne 12.1. 2001 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy 

ES1 (OJ L 10, 13.1. 2001, s. 33-42), respektive Nařízení Evropské komise 

č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o aplikaci článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu 

de minimis a Pokynů Společenství ke státní pomoci pro životní prostředí, a je 

slučitelná se společným trhem ve smyslu čl. 87 odst. 3 Smlouvy o založení ES. 

1. Cíl programu 
Cílem programu je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně 

související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke 

zlepšení investičního a životního prostředí. Program je zaměřen na podporu projektů 

realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů 

přípravy, výstavby, rozvoje i regenerace nemovitosti. Program je zaměřen také na 

podporu znalostní a informační báze pro rozvoj regionální podnikatelské 

infrastruktury a na podporu podnikání v oblasti podnikatelských nemovitostí. 

 

1.1. Základní ustanovení 
a) Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, (www.mpo.cz). 

b) Zprostředkujícím subjektem pro tento program je Agentura pro podporu 

podnikání a investic – CzechInvest, příspěvková organizace Ministerstva 

průmyslu a obchodu ČR (www.czechinvest.org). 

c) Program je realizován prostřednictvím jednotlivých výzev, které stanoví 

podrobnější podmínky programu. 

 

                                                           
1 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a 
vývoj 
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1.2. Základní pojmy programu 
• Podnikatelská nemovitost - pozemek nebo budova včetně příslušné 

infrastruktury které jsou určeny k podnikání, zahrnující podnikatelské zóny 

a podnikatelské objekty.  

• Podnikatelská zóna - ucelená zastavitelná plocha, na kterou lze umisťovat 

podnikatelské objekty na základě pravomocného rozhodnutí o umístění stavby 

nebo na základě schváleného územního plánu. 

• Podnikatelský objekt - objekt určený převážně pro  uživatele nemovitosti. 

Tímto objektem může být např. výrobní hala, nebo administrativní budova 

včetně případných funkčně souvisejících objektů.  

• Uživatel nemovitosti - podnikatelský subjekt, jehož odvětvové vymezení 

spadá do oboru zpracovatelského průmyslu, vzdělávání a rozvoje lidských 

zdrojů podnikatelských subjektů nebo oblasti strategických služeb, 

technologických center a  oblasti výzkumu a vývoje. 

• Brownfield - nemovitost, která v současnosti není dostatečně efektivně 

využívána, je zanedbaná a kterou lze účelně využít pouze za podmínky 

realizace projektu regenerace zóny.  

• Podporované projekty (dále projekty) - projekty, které jsou předmětem 

podpory dle tohoto programu, uvedené v bodě 2, písm. a) až f) a které 

vytvářejí podmínky pro činnost uživatelů nemovitosti. 

 

2. Podporované aktivity 
Podporovanými aktivitami jsou aktivity prováděné v rámci projektů definovaných 

tímto programem. Jedná se zejména o pořízení nemovitosti, předprojektovou 

a projektovou přípravu staveb, provádění staveb, přípravu území, odstranění 

ekologických zátěží a nevyužitelných staveb, relokaci firem, vytváření GIS 

a akreditaci manažerů. Podporované aktivity jsou prováděny v rámci následujících 

typů projektů: 

a) Projekt přípravy zóny - projekt, jehož realizací dojde k zainvestování nové 

podnikatelské zóny. nebo rozšíření stávající podnikatelské zóny 

b) Projekt regenerace zóny - projekt, jehož realizací dojde k přeměně 

brownfieldu na podnikatelskou zónu.  
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c) Projekt výstavby nájemního objektu - projekt, jehož realizací vznikne nový 

podnikatelský objekt určený k pronájmu. 

d) Projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde rekonstrukci 

objektu na podnikatelský objekt. 

e) Projekt vyhotovení projektové dokumentace - projekt, jehož realizací dojde 

k vytvoření dokumentace projektové přípravy a projektové dokumentace 

projektu výstavby, rekonstrukce či regenerace podnikatelské nemovitosti. 

f) Projekt akreditace manažera - absolvování akreditačního školení 

organizovaného implementační agenturou CzechInvest a pořízení základního 

technického vybavení a marketingových materiálů, za účelem zvýšení 

kvalifikace manažerů při přípravě, realizaci a propagaci podnikatelských 

nemovitostí. Akreditační školení budou moci absolvovat jak zaměstnanci státní 

správy, tak podnikatelské subjekty či fyzické osoby, jejichž činnost souvisí 

s rozvojem podnikatelských nemovitostí. 

3. Příjemce podpory 

3.1. Možní příjemci podpory 

a) Územní a samosprávný celek; 

b) Podnikatelské subjekty2; 

c) Agentura pro podporu podnikání a investic – CzechInvest, příspěvková 

organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, (www.czechinvest.org). 

3.2. Příjemci podpory dle podporovaných aktivit 
a) Podnikatelské subjekty, územní a samosprávné celky pro podporované aktivity 

uvedené v bodě 2. písmena a) až e) tohoto programu. Žádosti o podporu 

v rámci projektu regenerace zóny budou přijatelné až po notifikaci příslušné 

aktivity programu.3 

b) Agentura CzechInvest pro aktivity uvedené v bodě 2. písmeno f) tohoto 

programu. 

                                                           
2 Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud je k datu podání žádosti  příjemcem podpory na 

záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích podle Pokynů Společenství pro státní podporu na 
záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích, Sdělení Komise č. 2004/C 244/02; neplatí pro malé 
podnikatele. 

3 Notifikace dle článku 88 (3) Smlouvy o založení Evropského společenství a nařízení (EC) 
č. 659/1999 o pravidlech uplatnění článku 88 Smlouvy. 
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4. Podmínky programu 

4.1. Formální podmínky přijatelnosti projektu: 

a) Příjemce podpory musí jednoznačně prokázat vlastnická práva k nemovitostem, 

které jsou předmětem projektu. Způsob a požadovaný termín prokázání těchto 

vlastnických nebo jiných práv specifikuje Správce programu v příslušné výzvě.  

b) Projekt, s výjimkou projektu akreditace manažera, musí být realizován na území 

České republiky mimo území hl.m. Prahy. 

c) Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve výzvě k jeho 

předložení 

d) Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich hlavní priority, zejména: 

• rovné příležitosti mezi muži a ženami 

• udržitelný rozvoj 

4.2. Ostatní podmínky 

a) Podpora bude příjemci podpory poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí 

podpory vydaného Správcem programu (dále jen „Rozhodnutí“), jehož součástí 

budou závazné Podmínky poskytnutí dotace (dále jen „Podmínky“). 

b) Příjemce podpory je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití podpory 

určené k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci 

a dokumentaci stanovenou v Podmínkách Rozhodnutí a uchovat je po dobu 

10 let ode dne ukončení projektu, a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let 

od uzávěrky OP Podnikání a inovace (předpokládá se v roce 2020) v souladu 

s čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. O uzávěrce OP Podnikání a inovace 

budou všichni příjemci dotace informováni.   

c) Investice, která je předmětem projektu, musí zůstat v daném regionu po dobu 

minimálně pěti let po její realizaci, v případě malých a středních podniků 

minimálně tři roky po její realizaci. 

d) Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud je k datu podání žádosti 

příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích podle 

Pokynů Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků 

v obtížích, Sdělení Komise č. 2004/C 244/02. 
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e) Podpora je vyplácena příjemci zpětně po ukončení projektu nebo jeho etapy, za 

předpokladu splnění Podmínek Rozhodnutí.  

f) V případě, kdy je příjemcem podpory agentura CzechInvest, bude tato podpora 

příjemci poskytnuta na základě schváleného programu. 

Další povinnosti příjemce dotace jsou stanoveny v Podmínkách. 

4.3. Způsobilé výdaje 

4.3.1. Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: 
•  musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí bezprostředně 

souviset s realizací projektu nebo být jeho realizací vyvolány, 

•  musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu.  V případě, kdy je 

příjemcem podpory agentura CzechInvest po 1.1. 2007 nebo k datu předání 

OPPI Evropské komisi, 

•  musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny 

příjemcem podpory, není-li ve výzvě stanoveno jinak, 

•  musí být doloženy průkaznými doklady, uhrazeny dodavatelům, majetek 

nelze pořizovat aktivací. 

4.3.2. Způsobilými výdaji jsou: 

• Dlouhodobý hmotný majetek (zejména nákup nemovitosti a stavební 

náklady přímo související s realizací projektu ) 

• Dlouhodobý nehmotný majetek  

• Vybrané provozní náklady (zejména služby poradců, expertů, studie, 

marketing a propagace). 

Způsobilé výdaje projektu budou blíže vymezeny v jednotlivých výzvách. 

4.3.3. Způsobilými výdaji nejsou: 
•  DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH, 

•  výdaje uhrazené před datem přijatelnosti projektu, 

•  splátky půjček a úvěrů, 

•  sankce a penále, 
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•  náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní 

a správní poplatky. 

4.4. Odvětvové vymezení 
Nebudou podporovány projekty, jejichž výstupy se projeví v následujících odvětvích: 

• projekty, které jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a uvádění na trh výrobků 

uvedených v příloze I Smlouvy o ES (viz příloha č. 1 programu), 

• ocelářský průmysl vymezený v příloze č. 2 tohoto programu, 

• uhelný průmysl vymezený CZ-NACE B 05, C 19.1(výroba koksu), 

• výroba syntetických vláken vymezená v příloze č. 3 tohoto programu, 

• stavba lodí vymezená skupinouCZ-NACE C 30.11, 

• zemědělství, rybolov, akvakultura – vymezeno CZ-NACE A 01, A 02, A 03. 

 

5. Forma a výše podpory 

a) Podpora je poskytována formou přímé dotace. 

b) Podpora je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti 

s realizací projektu. Výše podpory je poskytována podle typu příjemce podpory 

a  typu projektu, a to v souladu s Regionální mapou podpory dle Regionální 

blokové výjimky, Nařízení 70/2001, Pokynů pro regionální podporu: 

Dotace poskytovaná v režimu blokové výjimky se řídí regionální mapou intenzity 

podpory a činí maximálně: 

region NUTS II malý podnik střední podnik velký podnik 
Střední Morava,  
Severozápad, Střední Čechy,  
Moravskoslezsko 
Severovýchod, Jihovýchod 

60 % 50 % 40 % 

Jihozápad 
1. 1. 2007 – 31. 12. 2010 56 % 46 % 36% 

Jihozápad 
1. 1. 2011 – 31. 12. 2013  50 % 40 % 30% 

I.) V případě provozních nákladů v souladu s pravidly podpory de minimis 

–  možnosti kumulace této podpory s ostatními podporami a konkrétní 

výše podpory udělované podle pravidla de minimis budou upřesněny 

ve výzvě. 
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II.) V případě, kdy je příjemcem podpory agentura CzechInvest (aktivita 

uvedená v bodě 2. písm. f) tohoto programu) se nejedná o veřejnou 

podporu a podpora je poskytována až do výše celkových způsobilých 

výdajů projektu.4 

Výše podpory bude dále specifikována Správcem programu v jednotlivých výzvách. 

6. Výběr projektů 

6.1. Výběrová kritéria 
Výběrová kritéria včetně metodiky hodnocení stanoví výzva. 

6.2. Způsob výběru projektů 
Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě kritérií stanovených Správcem 

programu. O poskytnutí dotace rozhoduje Řídící orgán OPPI (MPO) na základě 

usnesení vlády č. 175/2006. Bližší podrobnosti stanoví výzva. 

 

7. Účast v dalších programech podpory 
Na způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu nelze poskytnout jinou 

veřejnou podporu, tj. veřejnou podporu dle článku 87 Smlouvy o založení ES. 

 

8. Doba trvání programu 
Program je vyhlášen na období 2007 - 2013. Bude realizován prostřednictvím výzev, 

které budou zveřejněny na internetové stránce Správce programu (MPO) a agentury 

CzechInvest. 

Správce programu si vyhrazuje právo program pozastavit nebo předčasně ukončit 

(např. z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků). 

 

9. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího 
předložení 

Způsob předložení žádosti a její náležitosti stanoví výzva. 

                                                           
4 Community guidelines on State aid for environmental protection (2001/C 37/03) 
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10. Sankce za nedodržení podmínek programu 
Sankce za nedodržení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

11. Ostatní ustanovení 
Na dotaci není právní nárok. 
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12. Přílohy 

12.1. Příloha č. 1 - Příloha I Smlouvy o ES 
Výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze I Smlouvy o ES je 

z programu vyloučena. 

Číslo 
nomenklatury 

Název zboží 

Kapitola 1 Živá zvířata 
Kapitola 2 Maso a poživatelné droby 
Kapitola 3 Ryby, korýši a měkkýši 
Kapitola 4 Mléko a mlékárenské výrobky; ptačí vejce; přírodní med 
Kapitola 5  

05.04 Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části 

05.15 
Výrobky živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá 
zvířata kapitol 1 nebo 3, nezpůsobilá k lidskému požívání  

Kapitola 6 Živé rostliny a květinářské produkty 
Kapitola 7 Zelenina, poživatelné rostliny, kořeny a hlízy 
Kapitola 8 Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů 
Kapitola 9 Káva, čaj, koření, jiné než maté (čísla 09.03) 

Kapitola 10 Obiloviny 
Kapitola 11 Mlýnské výrobky: slad, škroby, lepek, inulin 

Kapitola 12 Olejnatá semena a olejnaté plody; různá semena a plody, průmyslové 
a léčivé rostliny; sláma a pícniny 

Kapitola 13  
ex 13.03 Pektin 

Kapitola 15  

15.01 
Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo 
tavený drůbeží tuk 

15.02 Lůj hovězí, ovčí nebo kozí, surový nebo tavený, též „premier jus“ 

15.03 
Stearin z vepřového sádla, oleostearin, olein z vepřového sádla 
a neemulgovaný oleomargarin, nesmíchané ani jinak neupravené  

15.04 Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované 

15.07 
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo 
rafinované 

15.12 
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, 
ale jinak neupravené 

15.13 Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky 

15.17 
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo 
rostlinných vosků 
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Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů 
Kapitola 17  

17.01 Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu 

17.02 
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním 
medem); karamel 

17.03 Melasa, též odbarvená 

17.05 
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně 
vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou 
cukru v jakémkoli poměru 

Kapitola 18  
18.01 Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené 
18.02 Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady 

Kapitola 20 Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných částí 
rostlin 

Kapitola 22  
22.04 Vinný mošt částečně kvašený, též jinak než přidáním alkoholu 

22.05 
Víno z čerstvých hroznů; vinný mošt z čerstvých hroznů, jehož kvašení 
bylo zastaveno přidáním alkoholu 

22.07 Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)  

ex 22.08 
ex 22.09 

Etylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, jakéhokoli obsahu 
alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze 
I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených 
lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výboru 
alkoholických nápojů 

22.10 Stolní ocet a jeho náhražky 
Kapitola 23 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo 
Kapitola 24  

24.01 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad 
Kapitola 45  

45.01 
Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach 
umletý 

Kapitola 54  

54.01 
Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný avšak 
nespředený, koudel a odpad (včetně trhaného materiálu) 

Kapitola 57  

57.01 
Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované 
nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně 
trhaného materiálu) 

(pozn.: týká se částečně CZ-NACE C10, 11, 13, 20.14.9; G46.11, 46.17, 46.2, 46.3, 
47.11, 47.2, 47.76, 47.81. 
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12.2. Příloha č. 2 – Vymezení ocelářského průmyslu 
Ocelářským průmyslem se pro účely tohoto Programu rozumí aktivity zabývající se 
výrobou následujícího zboží z oceli:  
 
Název zboží 
Položka celního sazebníku 
 
Surové železo a vysokopecní zrcadlovina v houskách, blocích nebo v jiných 
základních tvarech  
7201 
 
Feroslitiny  
7202 11 20, 7202 11 80, 7202 99 11 
 
Produkty ze železa získané redukcí železné rudy a jiné houbovité železo 
v kusech, peletách nebo podobných tvarech; železo, jehož ryzost je minimálně 
99,94 % hmotnostních v kusech, peletách nebo podobných tvarech  
7203 
 
Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech 
(s výjimkou železa číslo 7103) 
7206 
 
Polotovary ze železa nebo nelegované oceli  
7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 
16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 
20 55; 7207 20 57; 7207 20 71 
 
Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli o šířce 600 mm 
nebo větší, válcované za tepla, neplátované, nepokovené ani nepotažené 
7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 
7208 39; 7208 40; 7208 51; 7208 52; 7208 53; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 
7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 
7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 
10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 
90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14; 7211 19; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 
20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 
40 91; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91 
 
Tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa 
nebo nelegované oceli 
7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91; 7213 99 
 
Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli po kování, válcování za 
tepla, tažení za tepla nebo protlačování za tepla, již dále neopracované, avšak 
včetně těch, které byly po válcování krouceny  
7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91; 7214 99;  
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Ostatní tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli 
7215 90 10 
 
Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli 
7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 
7216 99 10 
 
Nerezavějící ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech; polotovary 
z nerezavějící oceli 
7218 10 00; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20 
 
Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli o šířce 600 mm nebo větší 
7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 
7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10;  
 
Ploché válcované výrobky z nerezavějící oceli o šířce menší než 600 mm 
7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31 
 
Tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, 
z nerezavějící oceli 
7221 00; 7222 11;  
 
Ostatní tyče a pruty z nerezavějící oceli; úhelníky, tvarovky a profily 
z nerezavějící oceli 
7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30 
 
Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli o šířce 600 mm nebo větší 
7225 11 00; 7225 19; 7225 20 20; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 91 10; 
7225 92 10; 7225 99 10;  
 
Ploché válcované výrobky z ostatní legované oceli o šířce menší než 600 mm  
7226 11 10; 7226 19 10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 91; 7226 92 10; 7226 93 
20;7226 94 20; 7226 99 20 
 
Ostatní legovaná ocel v ingotech nebo v jiných základních tvarech; polotovary 
z ostatní legované oceli 
7224 10 00; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 
39;  
 
Tyče a pruty válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ostatní 
legované oceli 
7227 10 00; 7227 20 00; 7227 90;  
 
Ostatní tyče a pruty z ostatní legované oceli; úhelníky, tvarovky a profily 
z ostatní legované oceli; duté vrtané tyče a pruty z legované nebo nelegované 
oceli 
7228 10 10; 7228 10 30; 7228 20 11; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 30 20; 7228 30 
41; 7228 30 49; 7228 30 61; 7228 30 69; 7228 30 70; 7228 30 89; 7228 60 10; 7228 
70 10; 7228 70 31; 7228 80 
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Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané, ražené nebo vyrobené ze 
sestavených prvků; svařované úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo oceli 
7301 10 00 
 
Materiál pro stavbu železničních nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli; 
kolejnice, přídržné kolejnice a ozubnice, srdcovky, přestavné tyče výměny 
a ostatní pojezdová zařízení, příčné pražce, kolejnicové spojky, kolejnicové 
stoličky, klíny kolejnicových stoliček, podkladnice (kořenové desky), 
kolejnicové přídržky, úložné desky výhybky, kleštiny (táhla), a jiný materiál 
speciálně uzpůsobený pro spojování nebo upevňování kolejnic 
7302 10 31; 7302 10 39; 7302 10 90; 7302 20 00; 7302 40 10; 7302 10 20 
 
Trouby, trubky a duté profily z litiny 
7303;  
 
Trouby, trubky a duté profily bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z oceli 
7304 
 
Svařované železné nebo ocelové roury a potrubí, jejichž vnější průměr 
přesahuje 406,4 mm 
7305 
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12.3. Příloha č. 3 – Vymezení průmyslu výroby syntetických vláken 
Průmyslem výroby syntetických vláken se pro účely tohoto Programu rozumí: 
 
a) protlačování nebo tvarování všech druhů střižových a přízových vláken na bázi 

polyesteru, polyamidu, akrylu a polypropylenu, bez ohledu na jejich určení, 
nebo 

 
b) polymerace, včetně polykondenzace, pokud je součástí protlačování, nebo 

každý doplňkový proces, který navazuje na zavedení technologie protlačování 
nebo tvarování žadatelem nebo jiným podnikatelem příslušejícím k témuž 
koncernu a který je u dané obchodní činnosti obvykle součástí procesu 
protlačování nebo tvarování vláken. 

 

 


