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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 MPO, se sídlem 

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (dále jen CI), (www.czechinvest.org) 

Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím této výzvy je v souladu s  Nařízením 

Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na 

podporu de minimis1 a podpora poskytnutá z tohoto programu může být proto 

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

vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy ES. 

1.1. Cíl výzvy 

Výzvou jsou definovány podmínky programu INOVACE pro projekty na ochranu práv 

průmyslového vlastnictví. Cílem programu je prostřednictvím dotací podpořit zvýšení 

intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými 

a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami 

a fyzickými osobami. 

 

2. Podporované aktivity 

2.1. Podporované aktivity 

a)  Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR. 

b) Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí, 

užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného 

vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů 

v zahraničí a ochranných známek v zahraničí. 
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1 Úřední věstník L 379, 28/12/2006 s. 5 - 10

http://www.mpo.cz/
http://www.czechinvest.org/


2.2. Podporovanými aktivitami nejsou:  

Podporovány nejsou aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví ve 

formě průmyslových vzorů a ochranných známek platných pouze na území ČR. 

3. Příjemce podpory  

3.1. Vymezení příjemce podpory 

• Podnikatelský subjekt podle § 2, odst. 2 Obchodního zákoníku, který splňuje 

definici malých a středních podniků uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise 

č. 800/20082. 

Podnikatelský subjekt musí:  

a) být dle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu 

na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků v platném znění, 

b) být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu 

předloženému projektu. 

• Veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných 

výzkumných institucích, v platném znění. 

• Vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání zřízené podle zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. 

• Fyzická osoba dle zákona 40/1964 Sb. Občanský zákoník, plně způsobilá 

k právním úkonům, která je občanem ČR.  

3.2. Příjemce dotace musí splňovat tyto podmínky: 

a) nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným 

institucím3 a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných 

z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě 

nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky, 

                                                           
2 Úřední věstník L 302 , 01/11/2006 s. 29 - 40 
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3 Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Pozemkovému 
fondu, Ministerstvu financí jako právnímu nástupci Fondu národního majetku, Státnímu fondu 
životního prostředí, Státnímu fondu rozvoje bydlení, Celní správě ČR, Státnímu fondu kultury, 
Státnímu fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státnímu zemědělskému 
intervenčnímu fondu, krajům, obcím a svazkům obcí 



b) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho 

zaměstnanců. 

 

c) nemá podle svého čestného prohlášení ke dni podání žádosti neuhrazený 

závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních prostředků vydaného 

po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní 

a neslučitelná se společným trhem. 

d) nesmí vykonávat podnikatelskou činnost v odvětví prvovýroby zemědělských 

produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03). 

3.3. Příjemcem dotace nemůže být podnikatel, pokud ke dni 
podání žádosti: 

• dle zákona o konkurzu a vyrovnání soud na jeho majetek prohlásil konkurz, 

povolil vyrovnání či zamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku,  

• dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení soud zahájil insolvenční řízení,  

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

exekuci jeho majetku,  

• je v likvidaci,  

• je Příjemcem podpory na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (podle 

Sdělení Komise č. 2004/C 244/02, resp. Nařízení Komise (ES) č. 800/2008).  

 
 

4. Podmínky programu 

4.1. Formální podmínky přijatelnosti projektu: 

a) Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. 

Pro určení území realizace projektu je rozhodující sídlo nebo bydliště příjemce 

podpory, případně adresa pracoviště příjemce podpory, v rámci jehož činnosti 

předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl. 

b) Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména: 

• rovné příležitosti mezi muži a ženami 

• udržitelný rozvoj z hlediska životního prostředí 
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4.2. Ostatní podmínky 

a)  Podpora bude příjemci podpory poskytnuta na základě Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) vydaného správcem programu, 

jehož součástí  jsou  závazné podmínky pro realizaci projektu. 

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

určené k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci 

a dokumentaci, stanovenou v podmínkách Rozhodnutí a uchovat je po dobu 

10 let ode dne ukončení projektu4.  

c) Dotace je vyplácena příjemci zpětně za předpokladu splnění podmínek 

Rozhodnutí.  

d) Příjemce podpory je povinen mít ve svém vlastnictví majetek pořízený zcela 

nebo částečně prostřednictvím dotace po dobu 3 let od data ukončení 

realizace projektu. 

e) Příjemce podpory je povinen po dobu 3 let od data ukončení realizace 

projektu poskytovat informace o realizaci podpořeného projektu v rozsahu 

stanoveném v Rozhodnutí. 

f) Příjemce podpory je po celou dobu realizace projektu povinen umožnit přímý 

přístup pověřeným zaměstnancům Správce programu a Implementační 

agentury k provádění kontroly podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. 

Dále těmto zaměstnancům umožnit přímý přístup za účelem kontroly 

dodržování podmínek programu a účelového využití prostředků z poskytnuté 

dotace, jakož i kontroly finanční situace a účetnictví nebo daňové evidence 

příjemce podpory, a to jak na místě realizace projektu tak ve svém sídle. 

4.3. Způsobilé výdaje 

4.3.1. Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: 

• musí být vynaloženy v souladu s cíli programu, musí bezprostředně souviset 

s realizací projektu a musí u nich existovat prokazatelná přímá vazba na výstup 

projektu 
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4 Dnem ukončení projektu se rozumí okamžik splnění všech podmínek stanovených v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. 



• musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu,5 

• musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny 

příjemcem dotace, 

• musí být doloženy průkaznými doklady. 

4.3.2. Způsobilými výdaji jsou: 
 Způsobilý výdaj Specifikace způsobilého výdaje 

1. Služby oprávněných zástupcůSlužby oprávněných zástupců spojené 
s řízením o udělení patentu, zápisu 
průmyslového vzoru, užitného vzoru či 
ochranné známky. 

2. Překlady Překlady dokumentace pro účely řízení 
o udělení patentu, zápisu  průmyslového 
vzoru, užitného vzoru či ochranné známky 
v zahraničí. 

3. Správní poplatky Správní poplatky hrazené příslušnému 
úřadu ochrany průmyslového vlastnictví do 
doby udělení či zapsání průmyslového 
práva. 

 

4.4. Odvětvové vymezení  
Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se projeví v některém z následujících 

odvětví: 

• výroba, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze č. 3 Programu, 

• zemědělství, lesnictví, rybolov, akvakultura (CZ-NACE A 01, A 02, A 03), 

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

• ocelářský průmysl (odvětví vymezená v Příloze č. 2 Programu) 

• průmysl syntetických vláken (odvětví vymezená v Příloze č. 1 Programu), 

• stavba lodí (CZ-NACE C 30.11). 
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5 Dnem přijatelnosti projektu se rozumí den, kdy poskytovatel či příslušná agentura žadateli písemně 
potvrdí, že v zásadě splňuje podmínky přijatelnosti daného programu. 



5. Forma a výše podpory 

a) Podpora je poskytována formou dotace.  

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

s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována ve výši 10 tis. – 1 mil. Kč. 

Maximální výše podpory je omezena procentními limity, které se vypočítají 

z celkové výše způsobilých výdajů projektu podle následujícího vzorce: 

Procentní limit = ∑ xi × pi, 

kde pi představuje podíl příjemce podpory (i) na právech předmětného 

průmyslového vlastnictví a xi dílčí procentní limit podpory pro jednotlivé příjemce 

podpory. Dílčí procentní limity (xi) jsou pro jednotlivé příjemce podpory stanoveny 

následovně: 

Příjemce podpory (i) xi

Malý a střední podnikatel 0,45 

Malý a střední podnikatel spolupracující s veřejnou výzkumnou institucí 

(VVI) nebo vysokou školou (VŠ) – podíl VVI nebo VŠ na právech 

předmětného průmyslového vlastnictví musí činit nejméně 10%.  

0,55 

Vysoká škola 0,75 

Veřejná výzkumná instituce 0,75 

Fyzická osoba 0,45 

 

c) Podpora je poskytována podle pravidla de minimis. Tuto podporu lze příjemci 

poskytnout jen za předpokladu, že takto poskytnutá podpora spolu s veškerou 

podporou dle pravidla de minimis poskytnutou příjemci za jakékoli období tří let 

(to znamená při sečtení podpory de minimis získané v současném daňovém 

období a za dvě předcházející daňová období) nepřesáhne částku 200 000 EUR. 
 

6. Výběr projektů 

Projekty budou vybírány při naplnění cíle programu na základě splnění formálních 

podmínek přijatelnosti projektu. 
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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, včetně 

podpory de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006. 

8. Doba realizace projektu 

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2015. 

9. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace a způsob jejího 
předložení 

a) Žádost o poskytnutí dotace se podává na formuláři žádosti o dotaci, který je 

k dispozici na internetových stránkách správce programu a zprostředkujícího 

subjektu. Společně s žádostí žadatel předloží dokumenty specifikované na výše 

uvedených internetových stránkách.  

b) Žádost o  dotaci podává žadatel ve dvou krocích prostřednictvím elektronického 

účtu (eAccount) na internetových stránkách www.czechinvest.org/eaccount. Pro 

podání žádosti o dotaci je nutný elektronický podpis.  

1. krok: Žadatel nejprve vyplní a elektronicky odešle zjednodušenou registrační 
žádost. Na základě formální kontroly a kontroly přijatelnosti registrační 

žádosti včetně ekonomického hodnocení žadatele informuje 

zprostředkující subjekt žadatele o výsledku hodnocení. V případě 

předběžné přijatelnosti projektu zašle zprostředkující subjekt žadateli 

informaci o předběžné přijatelnosti projektu a datu pro vznik 

způsobilých výdajů. 

2. krok: Do 90 dnů od potvrzení úspěšné registrace, nejpozději však do 31. 8. 

2010, je žadatel povinen podat elektronicky plnou žádost. Plná žádost 

obsahuje podrobné informace o žadateli a projektu. 

 

10. Sankce za nedodržení podmínek programu 

Sankce za nedodržení podmínek programu jsou stanoveny v podmínkách 

Rozhodnutí. 
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11. Ostatní ustanovení 

• Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

• O konečné výši dotace rozhoduje správce programu.  
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