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Přeskočte konkurenci pomocí 
dotace Technologie XIII 
Berte a zbohatněte, dokud příležitost trvá 

• MPO proplatilo firmám v OP PIK již 34,39 mld.Kč, to činí v průměru na každý okres 453 mil.Kč 

– vezměte si také a zbohatněte 

• MPO je připraveno proplatit firmám v OP PIK ještě 131,58 mld.Kč, to činí v průměru na každý 

okres 1,73 mld.Kč - získejte dotace i vy a využijte je třeba na rozvoj svého podnikání 

• dotace dostanete snadno – při vyřízení dotace Vás zatížíme co nejméně, odhadem 7 dní 

• budete se cítit bezpečně – víme, za co se nejčastěji ukládají sankce, a vyhneme se tomu 

• ať jste příznivec nebo odpůrce dotací – berte a zbohatněte, dokud příležitost trvá 

 

1. Základní informace o dotaci 

Kolik peněz dostanete 

• výše dotace 

- 45% – malý podnik – má do 50 zaměstnanců 

- 35% – střední podnik – má 50-250 zaměstnanců 

• dotace je poskytována ve výši 1 - 40 mil. Kč 

Na které výdaje dotace poskytuje peníze 

Dotace se poskytuje na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, které jsou součástí 

strategie dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace 

• Dlouhodobý hmotný majetek 

- pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, 

provozním souborem je souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře 

investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného procesu a je 

uváděn do provozu v souvislém čase. 

- pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software 

- instalace technologií a budování sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k 

příslušné technologii či hardware 

• Dlouhodobý nehmotný majetek 

- náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a 

zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci 

předmětného projektu, např.: 



 

 Přeskočte konkurenci pomocí dotace Technologie XIII 

2 Ing. Lubomír Chytil, tel. 777 101 245, LIONS CZ s.r.o.  

děláme z dobrých firem skvělé 

o CAD/CAM systémy 

o další specifický software nutný pro optimální fungování projektu 

o ERP systémy včetně CRM apod. 

o licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how 

 

 

2. Podání žádosti o dotaci 

Podávání a hodnocení žádostí o dotaci 

• žádosti se podávají 2. 12. 2020 – 2. 3. 2021 

• schvalování žádostí bude průběžné (podle pořadí podání) 

• projekt musí být ukončený do 30. 6. 2023 

• alokovaná částka je 550 mil. Kč (v předchozí výzvě byl 1 mld.Kč) 

Kdo může žádat o dotaci 

• žádat mohou pouze malé a střední podniky (má do 250 zaměstnanců, má aktiva / majetek 

menší než 43 mil. EUR nebo má obrat / příjmy menší než 50 mil. EUR 

• příjemce dotace má ke dni podání žádosti o dotaci uzavřena minimálně poslední 2 po sobě 

jdoucí zdaňovací období 

• realizace projektu musí být na území ČR mimo území hl. města Prahy 

• výstupy projektu se projeví v definovaných odvětvích, viz kapitola 5. Podporované CZ-NACE 

 

 

3. Vybrané podmínky 

Digitální transformace a informační systém 

• podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti 

digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení 

a vybavení 

• nová technologická zařízení a vybavení musí být propojena s firemním informačním 

systémem (IS či ERP, MES, MIS), nejlépe také s jeho dalšími implementovanými moduly 

integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení 

výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd. 

• jako ERP nelze akceptovat jednoduché účetní systémy (jako jsou např. Money S3, eFaktura, 

iDoklad, Pohoda, Duel, Stereo, Vario, Keloc, MRP...) 

• v případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je 

povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu. 
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Cenová nabídka 

• žadatel musí k žádosti o dotaci přiložit alespoň jednu cenovou nabídku ke každému výdaji, 

na který žádá dotaci 

Žadatel podal účetní závěrku do Obchodního rejstříku 

• pokud žadatel před vydáním Rozhodnutí bude mít podané daňové přiznání za bezprostředně 

předcházející zdaňovací období, je povinen pro účely vydání Rozhodnutí učinit podání účetní 

závěrky do Obchodního rejstříku i za toto období, a to dříve, než dojde k vydání Rozhodnutí. 

• Za splnění povinnosti se považuje, pokud bylo před vydáním Rozhodnutí učiněno podání do 

Obchodního rejstříku, které vedlo k úspěšnému zveřejnění účetní závěrky splňující všechny 

náležitosti. Podání bude doloženo potvrzením elektronické podatelny Obchodního rejstříku, 

kopií samotného podání a dokumenty určenými k zveřejnění. 

• zpětné splnění této povinnosti po vydání Rozhodnutí není možné. 

Transparentní balíček 

• Plní povinnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 

304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.  

• Má zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v evidenci skutečných 

majitelů dle § 118b odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a 

fyzických osob 

Finanční CBA analýza 

• projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, 

které tvoří více než 50% celkových způsobilých výdajů, vytvoří finanční analýzu investice (tzv. 

CBA analýza) 

Udržitelnost 3 roky od poslední přijaté platby na účet příjemce dotace 

• příjemce je povinen zachovat majetek pořízený s dotací, toto nebrání reprodukci zařízení 

nebo vybavení, které během tohoto období zastará nebo se porouchá, za podmínky, že 

dotyčná hospodářská činnost zůstane v dané oblasti zachována po relevantní minimální dobu 

• příjemce je povinen vykonávat podpořenou aktivitu 

 

 

4. Podporované CZ-NACE 

Sekce C - Zpracovatelský průmysl 

10  Výroba potravinářských výrobků (mimo položky z Přílohy 1 Smlouvy o EU) 
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11  Výroba nápojů (mimo položky z Přílohy 1 Smlouvy o EU) 

13  Výroba textilií (mimo položky z Přílohy 1 Smlouvy o EU) 

14  Výroba oděvů 

15  Výroba usní a souvisejících výrobků 

16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě 

nábytku (s výjimkou CZ NACE 16.1 Výroba pilařská a impregnace dřeva u zemědělských 

podnikatelů) 

17  Výroba papíru a výrobků z papíru 

18  Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 

20 Výroba chemických látek a chemických přípravků 

21  Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 

22  Výroba pryžových a plastových výrobků 

23  Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 

25  Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

26  Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 

27  Výroba elektrických zařízení 

28  Výroba strojů a zařízení j.n. 

29  Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

31  Výroba nábytku 

32  Ostatní zpracovatelský průmysl 

33  Opravy a instalace strojů a zařízení 

v oborech 10 až 33 se nesmí jednat o výrobu erotického zboží  

Sekce E- Zásobování vodu; činnosti související s odpadními vodami, odpady a 

sanacemi 

38  Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů; úprava odpadů k dalšímu využití 

Sekce F – Stavebnictví 

41  Výstavba budov 

42 Inženýrské stavitelství 

43 Specializované stavební činnosti 

Sekce H - Doprava a skladování 

52.1 Skladování 

Sekce M - Profesní, vědecké a technické činnosti  

71  Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky, analýzy 


