
PROGRAM 
schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 

© Toto je dokument Ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho zneužití je postižitelné podle příslušných právních předpisů. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu si vyhrazuje právo úprav textu s ohledem na rozhodnutí příslušných orgánů a institucí. 

1

INFRASTRUKTURA PRO PRŮMYSLOVÝ VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE 
 

PROSPERITA 
Tento program realizuje Opatření č. 1.1. Infrastruktura pro průmyslový výzkum, vývoj a 

inovace, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí, Operačního programu průmysl a 

podnikání 2004 – 2006. 

1. Cíl programu 
Cílem programu je podpora infrastruktury pro posilování vazeb výzkumu a vývoje na 

průmysl; podpora infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický rozvoj a inovace; 

zlepšení prostředí pro technologicky orientované firmy. Zvláštní pozornost věnuje program 

vytváření infrastruktury pro zakládání a fungování podnikatelských inkubátorů 

a vědeckotechnických parků, stejně jako center pro transfer technologií. 

Předmětem podpory infrastruktury v rámci tohoto Programu je proces zakládání, činnosti 

a rozvoje vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů, vytvářejících podmínky 

pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem zaměřených na realizaci nových 

technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb, dále center pro transfer technologií 

zajišťujících využívání duševního vlastnictví. Projekt se může týkat stavební investiční 

akce a nestavební investiční akce (pořízení nemovitosti, technické zhodnocení a oprava 

strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení nehmotného majetku atd.), a činností 

a služeb podporovaných tímto programem. Projekt může být členěn do etap. 

Zejména jde o tyto podporované aktivity: 
a) Přípravné a projekční práce (musí být v úzké návaznosti na projekt). 

b) Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku (u nemovitostí - 

výstavba / koupě). 

c) Rekonstrukce stávajících budov. 

d) Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku. 

e) Pořízení, technické zhodnocení, oprava strojů a zařízení. 

f) Pořízení a/nebo technické zhodnocení informačních a komunikačních technologií. 

g) Zajištění výhodných podmínek při nájmu výzkumných, výrobních a kancelářských 

prostor. 
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h) Poskytování cenově zvýhodněných poradenských a jiných služeb v rámci činnosti 

vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů malým a středním 

podnikům inovačního charakteru. 

i) Zajištění činnosti vědeckotechnických parků, inkubátorů pro firmy inovačního 

charakteru, pracovišť zajišťujících transfer technologií a činnost národních sítí. 

Podporované aktivity mohou být např.: 

- vyhledávání a hodnocení projektů – aktivní přístup v propagaci podnikavosti, 

hodnocení obdržených návrhů firem žádajících o zařazení do inkubátoru, apod., 

- ochrana duševního vlastnictví – patentové služby, registr patentů na regionální 

a národní úrovni, 

- networking – pořádání konferencí, workshopů, vyhledávání partnerů 

pro spolupráci průmyslu a vysokých škol, 

- podpora komunikace mezi vědecko-výzkumnými institucemi a průmyslem – sběr 

informací o nabídkách vědecko-výzkumných institucí a požadavcích průmyslu, 

- a další činnosti směřující k naplnění cíle tohoto Programu. 

Cílem programu není zejména:
a) Přímá podpora jednotlivých inovačních podniků. 

b) Podpora projektů revitalizace neživotaschopných vědeckotechnických parků 

a inkubátorů. 

c) Podpora stejných projektů pobídkových investorů1 s uznatelnými náklady, na které 

již byla podpora poskytnuta prostřednictvím národních programů2. 

d) Podpora konkrétních inovačních projektů, které lze podporovat v rámci Programu 

Inovace. 

Základní ustanovení 
a) Správcem programu (poskytovatelem podpory) je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ČR. 

b) Implementační agenturou se v tomto Programu rozumí Agentura pro podporu 

podnikání a investic CzechInvest (dále jen CzechInvest), příspěvková organizace 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. 

                                                 
1 Investor, který předložil záměr získat investiční pobídky podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo který předložil  žádost o udělení podpory na základě Rámcového programu pro podporu vzniku a rozšíření 
technologických center, příp. Rámcového programu pro podporu strategických služeb, a který splňuje všeobecné a zvláštní podmínky 
podle těchto předpisů. 
2 Program na podporu průmyslových zón, atd. 
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Základní pojmy 
Podnikatelským inkubátorem se rozumí prostředí převážně pro začínající inovativní 

firmy, které požívají za předem stanovených podmínek zvýhodněného nájemného 

a služeb poskytovaných provozovatelem inkubátoru, a které jsou schopny uplatnit svůj 

produkt v rozumném časovém horizontu, na trhu.  

Vědeckotechnickým parkem se rozumí subjekt orientovaný do oblasti vědy, technologie, 

inovačního podnikání a odborného vzdělávání, který funguje v úzké spolupráci s vysokými 

školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy, přičemž má dvě základní funkce – 

inovační a inkubační. Vědeckotechnický park může sloužit jako subjekt zastřešující 

podnikatelský inkubátor, inovační centrum a centrum pro transfer technologií. 

Centrem pro transfer technologií se rozumí subjekt, který ve spolupráci s výzkumnými 

institucemi a vysokými školami poskytuje služby napomáhající transferu technologií 

do firem, jak na domácí tak na mezinárodní úrovni, přičemž také zajišťuje potřebné zdroje 

pro realizaci technologického transferu a současně poskytuje odborné poradenství 

a poradenství v oblasti ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Centrum pro 

transfer technologií neprovozuje vlastní výzkumná pracoviště, neprovádí vlastní výzkum  

ani ověřovací výzkum transferovaných technologií.3

Inovační firmy – jsou zpravidla malé a střední firmy, jejichž hlavním předmětem podnikání 

je realizovat projekt nového produktu (výrobku, technologie, služby) do komerční zralosti a 

uvést je na trh. 

2. Příjemce podpory 

Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat tyto podmínky: 
a) Musí být právnická osoba ve smyslu § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění. Tato právnická osoba bude působit jako provozovatel 

vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer 

technologií, dle podmínek tohoto Programu bude vést oddělenou účetní evidenci ve 

vztahu k uznatelným nákladům projektu a ve svých stanovách má explicitně 

zakotveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření 

inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem 

na progresivní (high-tech) technologie. 

                                                 
3 Vymezení centra pro transfer technologií v tomto Programu je v souladu s definicí používanou Evropskou komisí (viz např. výstupy z 
projektu Evropské komise „Improving institutions for the transfer of technology from science to enterprises“: Technology transfer 
institutions in Europe z ledna 2004 a Zpráva expertní skupiny EPG z července 2004 (EPG-DG/PC-04-28). 
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b) Musí být registrován jako plátce daně z příjmu na příslušném finančním úřadě podle 

zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, a který prokáže 

spolupráci s konkrétní institucí terciárního vzdělávání, popř. výzkumným ústavem 

atp. 

c) Je povinen předložit oprávnění k podnikání na území ČR podle zvláštního zákona 

odpovídající zaměření projektu, na který má být podpora poskytnuta. 

d) Musí mít ke dni registrace žádosti podle svého čestného prohlášení vypořádány 

všechny závazky vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, 

zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku, Státnímu 

fondu životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, atp. Posečkání 

s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků se považují za vypořádané 

závazky. 

e) Nemá ke dni podání žádosti podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu 

mzdových nároků jeho zaměstnanců. 

f) Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni registrace žádosti: 

• je na jeho majetek prohlášen konkurs, 

• je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, 

• byl zamítnut návrh na prohlášení jeho konkursu pro nedostatek majetku, 

• soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo je 

v likvidaci. 

g) S výjimkou malých podnikatelů nesmí být podpora poskytnuta podnikateli, který je 

k datu podání žádosti o podporu 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). 

 

3. Podmínky programu 

3.1 Podmínky přijatelnosti projektu 
Projektem se rozumí podnikatelská činnost příjemce podpory, na kterou je požadována 

podpora. 

Projekt musí splňovat tyto podmínky: 

a) Musí být realizován na území České republiky mimo region Praha. 
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b) Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem 

a pozemkům, případně kupní smlouvu k nemovitostem a pozemkům, kde bude 

projekt realizován. V případě žadatele, který již provozuje vědeckotechnický park, 

podnikatelský inkubátor nebo centrum pro transfer technologií musí být vlastnická 

práva prokázána výpisem z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) a 

snímkem z katastrální mapy. V případě nájemní smlouvy k nemovitostem 

a pozemkům, musí být tato smlouva sjednána minimálně na dobu trvání projektu. 

Pokud žadatel předkládá projekt nového vědeckotechnického parku, 

podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer technologií, potom musí ke dni 

registrace žádosti předložit notářsky ověřenou smlouvu o budoucí kupní smlouvě, 

která se váže k nemovitostem, kde bude projekt realizován, a následně ke dni první 

žádosti o platbu musí žadatel předložit výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 

měsíce) a snímek z katastrální mapy, popř. kupní smlouvu (notářsky ověřenou) 

s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (potvrzený 

příslušným katastrálním úřadem). Pro případ, kdy nelze použít kupní smlouvu, popř. 

smlouvu nájemní, a to z toho důvodu že např. současný majitel nemovitostí je 

v konkurzu, lze prokázat užívací práva k nemovitostem prostřednictvím věcného 

břemene (žadatel předloží výpis z katastru nemovitostí se zápisem věcného 

břemene na dotčených nemovitostech, popř. smlouvu o zřízení věcného břemene 

(notářsky ověřenou) spolu s návrhem na vklad věcného břemene (potvrzený 

příslušným katastrálním úřadem), přičemž tyto doklady musí žadatel předložit ke dni 

registrace projektu. Věcné břemeno lze uplatnit pouze u dopravní infrastruktury, 

jako jsou přístupová cesta, vnitřní  komunikace, parkovací plochy apod., včetně 

inženýrských sítí. 

c) Úplnost a kvalita předkládaného projektu. 

d) Předložení projektu ve formě podnikatelského záměru v předepsané struktuře, 

včetně rozvahy obsazenosti. 

e) Žadatel musí získat minimálně 11 bodů (z max. 20 bodů) z hodnotící zprávy o 

ekonomické situaci žadatele (výstup z aplikace Rating). 

f) Doba fungování projektu musí být minimálně pět let od doby splnění podmínek pro 

poskytnutí dotace. 

g) Projekt musí být šetrný k životnímu prostředí. Žadatel doloží vyjádření vydané dle 

Postupu při posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze 



PROGRAM 
schválen Usnesením vlády č. 414/2004 dne 28. 4. 2004 

© Toto je dokument Ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho zneužití je postižitelné podle příslušných právních předpisů. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu si vyhrazuje právo úprav textu s ohledem na rozhodnutí příslušných orgánů a institucí. 

6

strukturálních fondů Evropské unie v programovacím období 2004-2006 vydaného 

Ministerstvem životního prostředí. Tento postup upravuje způsob získání vyjádření 

z hlediska nutnosti posouzení projektu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

h) Žadatel o dotaci musí zajistit spolufinancování nákladů na realizaci projektu 

z vlastních nebo z ostatních zdrojů (např. bankovní úvěr). Spolufinancování řešení 

projektu z jiných zdrojů musí být žadatelem řádně doloženo. 

i) U projektů vědeckotechnických parků a inkubátorů musí žadatel prokázat vazbu na 

odpovídající vzdělávací, výzkumné a vývojové kapacity, přičemž musí být zároveň 

prokázána vazba na inkubátor a vzájemná spolupráce s ním. 

j) Centra pro transfer technologií budou zřizována pouze ve vazbě 

na vědeckotechnické parky, vysoké školy a výzkumné ústavy. 

3.2 Ostatní podmínky 
a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořízený příjemcem podpory i jen z části 

z poskytnuté dotace, nesmí být, po dobu trvání projektu, resp. po dobu poskytování 

dotace, bez souhlasu poskytovatele podpory prodán třetím osobám. V případě 

porušení této podmínky je příjemce dotace povinen poskytnutou dotaci vrátit 

Správci Programu. 

b) Příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví v  rámci projektu pořízený 

dlouhodobý hmotný a  nehmotný investiční majetek po dobu 5-ti let ode dne vydání 

Rozhodnutí. 

c) Příjemce podpory ve vztahu k uznatelným nákladům projektu na které je žádáno 

vyplacení dotace je povinen postupovat podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných 

zakázkách a dle pravidel určených Správcem programu. 

d) Každý uznatelný náklad (patřičně doložený průkaznými účetními doklady) 

lze uplatnit z hlediska podpory pouze jedenkrát – tzn., že náklad, na který se 

vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v rámci jiného dotačního programu 

financovaného z veřejných zdrojů. 

e) Příjemce podpory je povinen poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu 

v rozsahu stanoveném Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným Správcem 

programu. 

f) Příjemce podpory je povinen umožnit přímý přístup zaměstnancům Ministerstva 

průmyslu a obchodu, implementační agentury nebo jimi pověřeným zástupcům na 
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místa související s realizací projektu a umožnit jim přímou kontrolu dodržování 

Podmínek Programu. 

g) Příjemce podpory je povinen o uznatelných nákladech projektu a použití dotace 

vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou v Podmínkách rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 

h) Příjemce podpory je povinen archivovat všechny dokumenty týkající se 

podpořeného projektu po dobu 10 let od data vydání Rozhodnutí o  poskytnutí 

dotace. 

i) Příjemce podpory, který bude sekundárně poskytovat podporu podnikatelským 

subjektům dle článku 4, odst. d), body 1) a 2), nemůže podporu poskytnout na 

projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly 15 a 17 OKEČ a 

jsou zaměřeny na výrobu, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze 

č. 1 tohoto Programu. 

3.3 Podmínky pro monitorování po skončení projektu 
Příjemce podpory je povinen předkládat poskytovateli nebo příslušné implementační 

agentuře aktuální údaje pro vyhodnocení monitorovacích ukazatelů přínosů projektu za 

období od data poskytnutí podpory do konce třetího kalendářního roku následujícího po 

roce, v němž došlo k vyplacení dotace, s půlroční frekvencí ve formátu stanoveném 

poskytovatelem podpory. 

Podmínky pro monitorování jsou součástí Podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

3.4 Uznatelné náklady 
Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:  

• musí být vynaloženy v souladu s cíli programů a musí bezprostředně souviset s 

realizací projektu, 

• musí být vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu (neplatí u energetického 

auditu), 

• musí být před proplacením dotace prokazatelně zaplaceny příjemcem podpory, 

• musí být doloženy průkaznými účetními doklady. 

3.4.1. Uznatelné náklady projektu jsou: 
a) Kupní cena nemovitostí a pozemků pro související dopravní či technickou 

infrastrukturu, v přímé souvislosti s realizací cíle tohoto opatření. Kupní cena 
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nemovitostí se započítává do uznatelných nákladů do výše ceny obvyklé4. Kupní 

cena pozemků může tvořit max. 10% z celkových uznatelných nákladů. 

b) Projektová příprava a projektová dokumentace projektu, zahrnující: 

- dokumentaci k vydání stavebního povolení a prováděcí dokumentaci, 

- vyhodnocení závazků z hlediska ochrany životního prostředí potvrzené 

Ministerstvem životního prostředí5  a riziková analýza6, 

-  veřejnou architektonickou soutěž (architektonickou, konstrukční, 

kombinovanou). 

c) Příprava území zahrnující: 

-  úpravy, kterými se mění vzhled nebo odtokové poměry území (terénní úpravy), 

-  sadové úpravy a oplocení území. 

d) Technická a dopravní infrastruktura zahrnující: 

-  výstavbu a rekonstrukce místních a účelových komunikací a zpevněných ploch 

včetně chodníků a veřejného osvětlení, 

-  výstavbu a rekonstrukci dešťové kanalizace a objektů sloužících k retenci, 

-  přeložky technického vybavení území a přeložky dalšího vybavení území, 

-  odstranění nevyužitelných staveb, 

-  výstavbu či rekonstrukci přípojek médií a kanalizace objektů, 

-  jednotnou či splaškovou kanalizaci, vodovod, elektrické vedení a plynovod 

včetně provozních objektů, pokud nemohou být hrazeny z jiných zdrojů; náklady 

na tyto objekty jsou uznatelné max. do výše 40% z celkových nákladů na tyto 

objekty. 

e) Výstavba či rekonstrukce objektů (stavební část stavby, včetně technického 

zařízení budov a napojení na zdroje a veřejné sítě), v přímé souvislosti s realizací 

cíle tohoto Programu. 

f) Další stavební náklady vyvolané realizací projektu, pokud jejich vynaložení 

představuje úsporu prostředků vynakládaných v rámci tohoto Programu. 

O uznatelnosti těchto nákladů rozhoduje hodnotící komise na návrh 

implementační agentury CzechInvest. 

g) Pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, 

včetně informačních a komunikačních technologií (ICT), souvisejících s cíli 

                                                 
4 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů. 
5 §6a zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 
6 ČSN EN ISO 14001 
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činnosti, přičemž tato aktiva budou zahrnuta do majetku příjemce a bude se jednat 

o odpisovatelná aktiva. 

h) Nezbytné náklady na vybavení kancelářských prostor provozovatele 

vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru nebo centra pro transfer 

technologií. 

i) Provozní náklady, maximálně však 50 %  z celkových uznatelných nákladů 

u subjektů naplňujících cíl tohoto opatření. Tyto náklady zahrnují rovněž: 

- mzdové náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro zaměstnance, 

kteří se přímo podílejí na realizaci cíle projektu, na který byla podpora 

poskytnuta, maximálně však do výše průměrného příjmu v daném regionu (v 

případě centra pro transfer technologií může být tato položka uznatelných 

nákladů projektu zvýšena, maximálně však do výše dvojnásobku průměrného 

příjmu v daném regionu), 

- cestovní náklady na cesty tuzemské a zahraniční, směřující k úspěšnému 

založení, fungování a rozvoji subjektů naplňujících cíl tohoto Programu. 

- vlastní náklady na pronájem kancelářských prostor nezbytných pro fungování 

vědeckotechnického parku, podnikatelského inkubátoru nebo centra pro 

transfer technologií do výše ceny v místě obvyklé. 7 

j) Náklady externích konzultantů, které využívá inkubátor pro poskytování služeb 

inovačním podnikům v inkubátoru umístěných. 

k) Náklady na propagaci subjektů naplňujících cíl tohoto Programu. Zahrnuje také 

náklady na pracovní setkání, semináře a workshopy, zaměřené k naplnění cíle 

Programu. Náklady na publicitu spojené s realizací projektu. 

l) Náklady za zvýhodněný pronájem plochy podnikům inovačního charakteru 

v podnikatelském inkubátoru ve výši 50%, resp. 40%, resp. 30% pronájmu 

po dobu 3 po sobě jdoucích let pro inovační firmu v inkubátoru. Přičemž současně 

platí, že výše zvýhodněného nájmu bude stanovena z ceny obvyklé v daném 

regionu, a tato nesmí přesáhnout 2000,- Kč/m2 za rok. 

3.4.2. Do uznatelných nákladů nelze zahrnout: 

a) dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před datem registrace 

žádosti o udělení dotace CzechInvestem, 

b) vlastní daně a DPH, pokud je konečný uživatel plátcem daně, 
                                                 
7 Zákon č. 124/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
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c) splátky půjček a úvěrů, 

d) sankce a penále, 

e) náklady na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, 

f) celní a správní poplatky, 

g) leasing (pro OPPP na programovací období 2004 – 2006). 

 

4. Forma a výše podpory 
a) Podpora je poskytována formou dotace na uznatelné náklady maximálně do výše 

75 % uznatelných nákladů projektu.  

b) Na dotaci není právní nárok. 

c) V případě projektů obsahujících stavební práce může dotace činit  

3 – 150 mil. Kč. V případě projektů neobsahujících stavební práce může dotace 

činit 0,5 – 30 mil. Kč. 

d) Konečný uživatel může poskytnout podporu podnikatelským subjektům využívající 

služeb podnikatelského inkubátoru a splňujících definici malého a středního 

podnikatele formou: 

1) zvýhodněného nájmu či jinou provozní podporu, avšak její poskytování a čerpání 

se musí řídit podle pravidla de minimis, které upravuje Nařízení Komise (ES) č. 

69/2001 o aplikaci Článků 87 a 88 Smlouvy o ES, 

2) Konzultantských služeb, které jsou poskytované externími konzultanty a které 

nemají povahu trvalých nebo opakujících se činností nebo které se nevztahují 

k obvyklým provozním výdajům podniku, 50% nákladů na zajištění těchto služeb. 

Všechny tyto náklady, které jsou poskytovány konečným uživatelem podpory dle 

tohoto Programu, musí být tímto sledovány a evidovány. 

5. Výběr projektů 
5.1. Výběrová kritéria 
Při rozhodování o poskytnutí podpory budou samostatně hodnoceny projekty: 

a) Vědeckotechnický park 

b) Podnikatelský inkubátor 

c) Centrum pro transfer technologií 

Na všechny projekty budou uplatněna tato výběrová kritéria: 
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5.1.1. Vědeckotechnický park 
a) Odborná způsobilost žadatele o podporu (zkušenost s podobnými projekty, 

podobné projekty spolupracující VŠ/výzkumného ústavu). 

b) Vazba na výzkumný ústav, vysokou školu popř. jinou instituci terciárního vzdělávání 

(historie dosavadní spolupráce s VŠ/výzkumným ústavem, plánovaná spolupráce 

s VŠ/výzkumným ústavem, realizované projekty aplikovaného výzkumu, účast 

VŠ/výzkumného ústavu v mezinárodních sítích a programech v oblasti 

aplikovaného výzkumu, high tech apod.). 

c) Vazba na podnikatelský inkubátor a spolupráce s ním. 

d) Funkce vědeckotechnického parku (podnikatelský inkubátor, centrum pro transfer 

technologií, školící a vzdělávací funkce) 

e) Ekonomické a kvalitativní ukazatele a hodnocení podnikatelského záměru či studie 

proveditelnosti (zajištění financování provozu, vyjasněné majetkoprávní vztahy, 

investiční náklady na 1m3, projektovaná kapacita nových pracovních míst, apod.). 

f) Finanční zdraví žadatele o podporu. Hodnotící zprávu – výstup z aplikace Rating – 

zpracovává pro žadatele příslušná regionální kancelář agentury CzechInvest na 

základě vstupních dat od žadatele vyplněných do finančního výkazu (historie, 

výhled) a finančního plánu projektu. Nejvyšší váha bodování je dána na hodnocení 

historie žadatele, tedy na rating. 

g) Regionální ukazatele. 

5.1.2. Podnikatelský inkubátor 
a) Odborná způsobilost žadatele o podporu (zkušenost s podobnými projekty, 

podobné projekty spolupracující VŠ/výzkumného ústavu). 

b) Vazba na výzkumný ústav, vysokou školu popř. jinou instituci terciárního vzdělávání 

(historie dosavadní spolupráce s VŠ/výzkumným ústavem, plánovaná spolupráce 

s VŠ/výzkumným ústavem, realizované projekty aplikovaného výzkumu, účast 

VŠ/výzkumného ústavu v mezinárodních sítích a programech v oblasti 

aplikovaného výzkumu, high tech apod.). 

c) Vazba na vědeckotechnický park a spolupráce s ním. 

d) Funkce podnikatelského inkubátoru (dotované poradenské služby, dotované 

technické služby, poradenství v oblasti začínajících (start-up) firem, školící a 

vzdělávací funkce). 
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e) Ekonomické a kvalitativní ukazatele a hodnocení podnikatelského záměru či studie 

proveditelnosti (zajištění financování provozu, vyjasněné majetkoprávní vztahy, 

investiční náklady na 1m3, projektovaná kapacita nových pracovních míst, apod.). 

f) Finanční zdraví žadatele o podporu. Hodnotící zprávu – výstup z aplikace Rating – 

zpracovává pro žadatele příslušná regionální kancelář agentury CzechInvest na 

základě vstupních dat od žadatele vyplněných do finančního výkazu (historie, 

výhled) a finančního plánu projektu. Nejvyšší váha bodování je dána na hodnocení 

historie žadatele, tedy na rating. 

g) Regionální ukazatele. 

5.1.3. Centrum pro transfer technologií 

a) Odborná způsobilost žadatele o podporu (zkušenost s podobnými projekty, 

podobné projekty spolupracující VŠ/výzkumného ústavu). 

b) Odborná způsobilost pracovníků centra (prezentovaná snaha o další vzdělávání a 

zvyšování kvalifikace v této oblasti). 

c) Vazba na výzkumný ústav, vysoké školy popř. jinou instituci terciárního vzdělávání   

(plánovaná spolupráce s VŠ/výzkumným ústavem, realizované inovační projekty a 

projekty aplikovaného výzkumu, účast VŠ/výzkumného ústavu v mezinárodních 

sítích a programech v oblasti aplikovaného výzkumu, high tech apod.). 

d) Funkce centra pro transfer technologií (technologický transfer z/do ČR, mezinárodní 

spolupráce ve výzkumu a vývoji, odborné poradenství, technologický audit8, 

kooperační burzy9, technologické burzy10, technology watch11, databáze partnerů 

pro technologický vývoj, účast na výstavách, konferencích a seminářích, zajišťování 

zdrojů pro rozvoj firem12). 

e) Finanční zdraví žadatele o podporu. Hodnotící zprávu – výstup z aplikace Rating – 

zpracovává pro žadatele příslušná regionální kancelář agentury CzechInvest na 

základě vstupních dat od žadatele vyplněných do finančního výkazu (historie, 

výhled) a finančního plánu projektu. Nejvyšší váha bodování je dána na hodnocení 

historie žadatele, tedy na rating. 
                                                 
8 Technologický audit – cílem je zjistit a porovnat technologickou úroveň firmy a posoudit schopnost firmy implementovat nové 
technologie. 
9 Kooperační burza – je to setkání zástupců firem a vývojových pracovišť s cílem navázat spolupráci na komerčním vývoji technologií. 
10 Technologická burza – umožňuje setkání podniků z různých zemí s cílem navázat vzájemně prospěšnou spolupráci při společném 
vývoji, výrobě a podnikání (joint ventures) 
11 Technology watch – centrum zajišťuje zájemcům z řad výzkumných organizací a inovačních podniků pravidelné dodávání souhrnných 
informací o novinkách ve vybraném technologickém oboru (např. o možnostech zapojení do mezinárodních výzkumných projektů 
rámcových programů EU, pořádaných konferencí a výstavách a technologických novinkách). 
12 Centrum pro transfer technologií by mělo doporučovat podnikatelské záměry firem společnostem rizikového kapitálu v ČR i v 
zahraničí a v případě potřeby pomoct firmám potřebné podnikatelské záměry vypracovat. 
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Popis kritérií včetně metodiky hodnocení a možného bodového rozpětí je zveřejněn na 

internetových stránkách MPO. 

5.2. Způsob výběru projektů 

Příjem žádostí bude probíhat kontinuálně, přičemž CzechInvest (regionální kancelář) 

přijme žádost o udělení podpory, a provede základní posouzení. Následně CzechInvest 

(centrála) vyhodnotí projekt dle metodiky výběrových kritérií a v případě nutnosti zajistí též 

zpracování odborných nezávislých posudků hodnocení projektu. Následně žádosti o 

udělení podpory (včetně odborných posudků) předloží Hodnotitelské komisi. Hodnotitelská 

komise projekty doporučí či nedoporučí ke schválení. Bude-li žádost hodnotitelskou komisí 

doporučena, potom Řídící orgán, jestliže neshledá žádné další formální či objektivní 

důvody k zamítnutí žádosti, vydá následně Rozhodnutí o poskytnutí podpory, jehož 

součástí budou podmínky poskytnutí podpory. 

6. Doba trvání programu 

Program je vyhlášen na období let 2004 – 2006. Po jeho vyhlášení jsou žádosti přijímány 

průběžně. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je 10/2006 s tím, že přidělené prostředky 

mohou být nárokovány nejpozději do 9/2008. 

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků. 

7. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace a způsob jejího předložení 

Žádosti o poskytnutí podpory bude přijímat kontinuálně CzechInvest (regionální kanceláře) 

dle vyhlášených zásad. 

a) Žádost o poskytnutí podpory obsahuje zejména identifikační údaje žadatele, 

charakteristiku projektu, plán financování a harmonogram realizace projektu. 

Dále žádost obsahuje zejména: 

• Výpis z obchodního rejstříku nebo kopie živnostenského listu žadatele,  nebo 

jiné oprávnění k podnikání. 

• Stanovy společnosti nebo jiný dokument prokazující účel založení právnické 

osoby. 

• Čestné prohlášení žadatele o řádném vypořádání všech závazků vůči 

finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním 
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pojišťovnám, Pozemkovému fondu, Fondu národního majetku,  Státnímu fondu 

životního prostředí, Státním fondu rozvoje bydlení, atp..  

• Čestné prohlášení žadatele, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo 

mu nebylo povoleno vyrovnání nebo nebyl zamítnut návrh na prohlášení 

konkursu pro nedostatek majetku. Není proti němu veden výkon rozhodnutí, 

není v úpadku  či není v likvidaci.  

• Podnikatelský záměr (v předepsané struktuře, včetně rozvahy obsazenosti). 

• U projektů s celkovými náklady nad 5 mil. Kč též studie proveditelnosti 

(v předepsané struktuře), nebo na vyžádání CzechInvestu. 

• V případě stavebně investiční akce – popis projektu, územní rozhodnutí, příp. 

dokumentace k jeho vydání. Ostatní projektová dokumentace bude předložena 

nejpozději ke dni podání první žádosti o platbu. 

• Ve vztahu k nemovitostem, ve kterých bude projekt realizován musí žadatel 

předložit výpis z katastru nemovitostí (ne starší než 3 měsíce) a snímek z 

katastrální mapy, popř. kupní smlouvu (notářsky ověřenou) společně s návrhem 

na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí (potvrzený příslušným 

katastrálním úřadem), popř. smlouvu o budoucí kupní smlouvě (notářsky 

ověřenou). V případě dopravní infrastruktury včetně inženýrských sítí (viz bod 

3.1 b) tohoto Programu může žadatel předložit také smlouvu o zřízení věcného 

břemene (notářsky ověřenou) společně s návrhem na vklad věcného břemene 

(potvrzený příslušným katastrálním úřadem), popř. výpis z katastru nemovitostí 

s již zapsaným věcným břemenem, týkající se předmětných nemovitostí. V 

případě nájemní smlouvy k nemovitostem a pozemkům, musí být tato smlouva 

sjednána minimálně na dobu trvání projektu. 

• Čestné prohlášení žadatele o výši závazků a pohledávek po lhůtě splatnosti 

vyšší než 180 dní. 

• Čestné prohlášení žadatele, který není malým podnikatelem, že není 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. 

• Doklad o zajištění zdrojů na spolufinancování projektu. 

• Rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední 2 roky, v případě obcí, svazku obcí či 

kraje přehled hospodaření s rozpočtovými zdroji za 2 předcházející kalendářní 
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roky, rozpočtový výhled na kalendářní rok, ve kterém je podána žádost a na 

další dva kalendářní roky. Povinné pro všechny subjekty, které mají majetkové 

podíly v právnické osobě, která bude projekt realizovat. 

• V případě projektu vědeckotechnického parku doklad o spolupráci s vysokou 

školou / výzkumným ústavem včetně analýzy odpovídajících vědeckých kapacit 

a dosavadní spolupráce vysoké školy / výzkumného ústavu s podnikatelskou 

praxí a doklad o spolupráci s podnikatelským inkubátorem. 

• V případě projektu podnikatelského inkubátoru doklad o spolupráci s vysokou 

školou / výzkumným ústavem. 

• V případě projektu centra pro transfer technologií doklad o spolupráci s vysokou 

školou / výzkumným ústavem / vědeckotechnickým parkem. 

b) Formulář žádosti o podporu a další informace budou k dispozici na všech 

Regionálních kancelářích CzechInvestu (dále jen RK CI), nebo přímo v centrále 

CzechInvestu, Štěpánská 15, Praha 2, www.czechinvest.org a také na 

www.mpo.cz. 

c) Žádosti přijímají Regionální pracoviště CzechInvestu uvedená v příloze programu. 

Kompletní žádost, včetně požadovaných příloh, je možno v zalepené a náležitě 

označené obálce poslat poštou nebo doručit osobně. 

8. Sankce za nedodržení podmínek programu  

Přidělená dotace je vázána na financování a skutečnou úhradu prokazatelných 

uznatelných nákladů na projekt nebo jeho etapu příjemcem, a to od podání Žádosti 

o čerpání podpory do ukončení realizace projektu. 

O konečné výši dotace rozhoduje poskytovatel podpory. 

Povinnosti příjemce dotace budou stanoveny v Podmínkách poskytnutí dotace ze státního 

rozpočtu ČR a prostředků strukturálních fondů EU na projekt (dále jen „podmínky“). V 

případě porušení podmínek budou vůči příjemci podpory uplatněny sankce podle § 44 

odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen „Zákon“). 

V případě, že příjemce dotace získá dotaci převyšující míru dotace přiznanou Správcem 

programu v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to např. z důvodu etapizace projektu, jedná 

se o neoprávněné použití peněžních prostředků a příjemce dotace je povinen neprodleně 

vrátit tu část dotace, která převyšuje stanovenou míru dotace dle Podmínek rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. 
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Příloha č. 1 

 

Seznam výrobků, jejichž výroba, zpracování a uvádění na trh není možné podporovat v rámci 
veřejné podpory malého rozsahu (de minimis) ve smyslu nařízení Komise č. 69/2001 a veřejné 

podpory ve smyslu nařízení Komise č. 70/2001

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 

Kapitola 16 Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů 
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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) 
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