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a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)
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• Regionální kanceláře API v každém krajském městě 
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Nemovitosti – Výzva III



Cíl programu:

usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro 
provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými 
budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy

Příjem žádostí: 22. 10. 2018 (10:00) – 22. 5. 2019 (10:00)

Druh výzvy: průběžná

Alokace: 1,4 mld. Kč

Výše dotace: 1 mil. Kč – 30 mil. Kč

Míra podpory: střední podnik 35 % ZV, malý podnik 45% ZV

Základní informace



Malý a střední podnik, který má ke dni podání žádosti o podporu 
uzavřena minimálně 2 po sobě následující daňová období, prokáží 
vlastnická práva k nemovitosti a zároveň budou po ukončení 
realizace projektu jejím uživatelem, jejichž odvětvové vymezení 
činnosti je podporované v rámci programu. 

Cílová skupina



Všechny nemovitosti v rámci předkládaného projektu musí být registrovány v 

Národní databázi brownfields

jako:

brownfield, 
nemovitost k rekonstrukci

Brownfield

objekt, který je zcela nevyužíván, zanedbán, případně i kontaminován – potřeba celkové 
regenerace. 

Nemovitost k rekonstrukci 

může být plně či částečně využívána, ale je ze stavebního hlediska zanedbaná a zastaralá a nelze 
ji efektivně a plnohodnotně využívat, aniž by proběhl proces její rekonstrukce či modernizace za 
účelem rozšíření výroby či navýšení výrobních kapacit. 



Podporované aktivity:

 Rekonstrukce objektu 
(stavební úpravy, demolice původní stavby a výstavby
novostaveb jako rozšíření stávajících využitelných
podnikatelských ploch)

Nepodporované aktivity:

 Investice do pořízení výrobních technologií
 Výstavba na „zelené louce“
 Realizace projektu při které dochází k záboru pozemků zapsaných v 

ZPF

Věcné zaměření výzvy



Způsoblé výdaje
Způsobilé výdaje



• náklady související s odstraněním ekologických škod, 
• technologie související s konkrétní výrobní náplní žadatele, 
• jeřáb, 
• ČOV pro vody znečištěné v rámci výrobních procesů, 
• zásobníky technických plynů, 
• jakékoliv náklady spojené s bytovými jednotkami, 
• osvětlení na veřejných komunikacích, 
• nábytek – kuchyňské linky, kancelářský nábytek apod., 
• venkovní mobiliář – odpadkové koše, lavičky, stojan na kola, altánek, 
• poradenské služby krom služeb spadajících pod Inženýrskou činnost 

(především poradenství v oblasti realizace výběrových řízení a 
poradenství spojená s předkládání žádostí o podporu)

Nezpůsobilé výdaje



Forma a výše podpory

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.



Místo realizace projektu může být pouze 1 na 1 projekt

Nutné prokázat vlastnická práva (nejpozději k okamžiku podání 1. verze 1. ŽoPl).

Stavba je považována za dokončenou, jsou-li dokončeny všechny dílčí stavební objekty  a 
technologické soubory stavby. 

Stavební objekt, resp. technologický soubor je považován za dokončený, je-li 

 protokolárně převzat a je-li k němu vydán pravomocný kolaudační souhlas
 příp. povolení ke zkušebnímu provozu/povolení k předčasnému užívání stavby, jsou-li 

tato správní rozhodnutí vydávána, 
 nebo předávací protokol stavby v případě, že k realizaci projektu nebylo potřeba vydávat 

stavební povolení. 

Velikost podlahové plochy pro provádění podporované činnosti dotčeného
Podnikatelského objektu, který je předmětem předkládaného projektu, musí po realizaci
projektu dosahovat minimálně 500 m2.

Vybrané specifické podmínky výzvy



Vybrané specifické podmínky výzvy

Projekt rekonstrukce nelze realizovat výhradně za účelem nevyhovujícího dispozičního řešení 
stávajících nemovitostí.

 Objekt, který je předmětem Projektu, musí být technicky zanedbaný a pro ekonomickou 
činnost uživatele nemovitosti jej lze efektivně využít pouze za podmínky realizace Projektu 
rekonstrukce.

Pokud příjemce na základě znaleckých posudků a odborných odhadů prokáže, že:

K odstranění stávajícího objektu nesmí dojít před datem přijatelnosti ani před podpisem 
kupní smlouvy, v případě že objekt není ve vlastnictví žadatele.

Ekonomické posouzení této varianty lze nahradit posudkem/stanoviskem projektanta, který 
označí řešené objekty z technického/statického hlediska za nerekonstruovatelné.
kulaté razítko autorizované osoby v relevantním oboru

náklady na 
odstranění
stávajícího 

objektu 

náklady na 
výstavbu
nového

náklady na 
jeho 

rekonstrukci

možné získat 
podporu na 
odstranění 
stávajícího 
objektu a 
výstavbu 
nového



Mezi ZV lze zařadit náklady na navýšení původní podlahové plochy a kubatury: 

 max. o 100% původního stavu objektu

Vybrané specifické podmínky výzvy

ZV vynaložené 
na rekonstrukci 

řešených 
objektů

cena obvyklá 
těchto objektů 

před 
rekonstrukcí
stanovená ve 

znaleckém 
posudku

Musí se jednat o technické zhodnocení stavby, nikoli pouhou opravu objektu.



Dokumenty k jednoznačnému prokázání vlastnických či jiných práv k nemovitostem, kde bude 
projekt realizován.

 Výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (ne starší 3 měsíců)

Fotodokumentace současného stavu nemovitosti (min. 5 fotografií exteriéru ze všech stran a min. 5 
fotek interiérů každého z dotčených objektů).

Doklad o podání žádosti o zapsání dotčené nemovitosti do NDB.

Harmonogram projektu s vyznačením klíčových termínů (uzavření Smlouvy o dílo, stavební povolení, 
předání staveniště, dokončení, kolaudace).

Písemný souhlas současného vlastníka nemovitostí dotčených projektem s jejich prodejem příjemci 
dotace.

Cenu obvyklou každé dotčené nemovitosti (objektu) doloženou znaleckým posudkem (ne starším 6 
měsíců před zahájením projektu) zpracovaným soudním znalcem

Náležitosti žádosti o podporu



Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát za poslední dvě uzavřená účetní období

Formulář finanční analýzy

Podnikatelský záměr 

Prohlášení k žádosti o podporu bez de minimis

Situační nákres na podkladě katastrální mapy (stávající a plánovaný stav)

Položkový rozpočet vypracovaný autorizovaným inženýrem nebo technikem na podkladě 
aktuálního ceníku ÚRS/RTS (ve formátu .xls).

Podlahovou plochu a obestavěný prostor před a po realizaci potvrzené autorizovanou 
osobou.

Náležitosti žádosti o podporu



Stavební povolení, případně územní rozhodnutí/územní souhlas v právní moci, 
existuje-li již v této fázi projektu. 

 Nejzazší termín pro předložení stavebního povolení je 22. 5. 2019.

 V případě novostavby/rekonstrukce v rozsahu, který vyžaduje územní a 
stavební řízení – doložit:

stavební povolení v právní moci, 

nebo

ohlášení 

nebo

potvrzení stavebního úřadu, že stavba povolení ani ohlášku 

nepotřebuje.

Náležitosti žádosti o podporu



Prokázání stáří podnikatelského objektu

 doložení komunikace se stavebním úřadem, ze které bude patrná žádost o vydání 
stanoviska k poslední kolaudaci na objektu resp. k posledním stavebním úpravám 
vyžadujícím povolení stavebního úřadu

Pokud na základě stanoviska staveb. úřadu  není možné určit stáří objektu

• Možné doložit  poslední kolaudační rozhodnutí k nemovitosti

pokud jím žadatel nedisponuje

• Možné doložit stáří posudkem soudního znalce v oboru oceňování staveb (kulaté 
razítko)

Náležitosti žádosti o podporu



• Projektová dokumentace, min. ve stupni pro stavební povolení, s otiskem 
razítka zpracovatele. 

• Průkaz energetické náročnosti budov, u nichž dojde k rekonstrukci nebo 
demolici v rámci předloženého projektu, zpracovaný dle platné legislativy 
pro stav před a po realizaci projektu. 

 Stav „Před“ musí zohledňovat skutečný aktuální stav před zahájením prací v rámci projektu 
(průkaz nesmí být starší 6 měsíců).

• Podklady k výběrovým řízením, pokud již bylo výběrové řízení realizováno.

Náležitosti žádosti o podporu



• Aktualizované Prohlášení k Žádosti o podporu bez de minimis

• Žadatel v době před vydáním RoPD na vyzvání doloží vyplněný Formulář pro 
posouzení podmínky podniku v obtížích obsahující čestné prohlášení, že 
žadatel není podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 Nařízení Komise 
(EU) č. 651/2014. 

K podpisu Rozhodnutí



• V případě pořízení Nemovitosti

Nutné prokázat vlastnická práva (výpis z katastru nemovitostí  + snímek z   
katastrální mapy (ne starší 3 měsíců).

• Další povinné přílohy k ŽoPl.

K první ŽoPl



Pro schválení projektu je potřeba získat alespoň 70 bodů ze 100

Za co lze např. získat body:

 Podlahová plocha podnikatelského objektu PŘED realizací 

 Podlahová plocha podnikatelského objektu PO realizaci 

 Stáří objektu určeného k rekonstrukci

 Zlepšení Energetické náročnosti objektu

 Úroveň stability odbytu produkce  (nárůst tržeb)

 Způsob využití plánovaného objektu

Vybraná hodnotící kritéria



ROMEX s.r.o.

• Společnost se zabývá řešením a prováděním složitých rekonstrukcí plochých střech a obvodových 
plášťů průmyslových objektů, a hydroizolačními a injektážními pracemi pro podzemní nebo 
inženýrské stavby.

Cílem projektu

• Rekonstrukce objektu typu brownfield ve městě Adamov v okrese Blansko
• Pětipodlažní objekt – celkovou plochou 2020,7 m²

3 podlaží slouží k výrobním účelům, 

1 k firemní administrativě, 

1 k výrobnímu, laboratornímu a vývojovému zázemí

• Objekt je plně modernizován a řešen tak, že má minimální náklady na vytápění nemá žádnou 
vnitřní klimatizaci, přesto ani v letním období při venkovních teplotách kolem 35 °C nepřesáhne 
vnitřní teplota 25 °C. Veškeré osvětlení koncipováno v nízkoenergetické technologii LED.

Úspěšné projekty OP PIK: ROMEX

Program Nemovitosti – I. Výzva



Úspěšné projekty OP PIK: ROMEX

Program Nemovitosti – I. Výzva

Základní informace o projektu:



STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o.

• přední český strojírenský výrobce a dodavatel hydraulických tlumičů pro veškerá kolejová vozidla, 
složitých komponent do pneumatických a transportních zařízení pro finální producenty. 

Cílem projektu

• modernizace brownfieldu bývalého černouhelného dolu Kukla v Oslavanech

• rekonstrukce areálu byla zahájena již v roce 2010 a proběhla v několika etapách, které byly 
částečně spolufinancovány z předešlého OPPI 2007-2013.

• Projekt zahrnoval výstavbu 3 nových objektů, rekonstrukci dvou objektů, oplocení areálu, terénní 
úpravy a rekonstrukci příjezdové komunikace

Úspěšné projekty OP PIK: Strojírna Oslavany

Program Nemovitosti – I. Výzva



Úspěšné projekty OP PIK: Strojírna Oslavany

Program Nemovitosti – I. Výzva

Základní informace o projektu:



Nemovitosti - IV. Výzva - Cestovní ruch

Modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bude 
možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v cestovním ruchu; pořízení 
nových technologií do maximální výše 30% způsobilých výdajů. 

Plánovaná alokace: 600 mil. Kč

Nemovitosti - V. Výzva - Uhelné regiony

Modernizace zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, které bude 
možné znovu využít pro rozvoj podnikatelských činností a služeb MSP v podporovaných CZ NACE na 
úrovni vymezených uhelných regionů - Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Plánovaná alokace: 1,4 mld. Kč

Plánované vyhlášení Výzev 17.6.2019
Plánované zahájení příjmu žádostí 16.9.2019
Plánované ukončení příjmu žádostí: 15.6.2020

Další plánované Výzvy programu Nemovitosti



Nemovitosti - IV. Výzva - Cestovní ruch

Seznam obcí – podporovaných specifických oblastí

Vavřinec
Holčovice
Karlova Studánka
Černá v Pošumaví
Frymburk
Horní Planá
Lipno nad Vltavou
Loučovice
Pohorská Ves
Přední Výtoň
Rožmberk nad Vltavou
Vyšší Brod
Hřensko
Jetřichovice
Čeladná
Horní Lomná
Košařiska
Malenovice
Morávka
Ostravice
Bedřichov
Josefův Důl
Kořenov
Lipová-lázně
Staré Město pod 

Landštejnem
Modrava
Srní
Železná Ruda
Adršpach
Machov
Suchý Důl
Teplice nad Metují
Horní Vltavice

Kvilda
Lenora
Nová Pec
Stožec
Bartošovice v Orlických 

horách
Sedloňov
Benecko
Vítkovice
Stříbrná
Šindelová
Jindřichov
Loučná nad Desnou
Malá Morava
Staré Město
Dolní Dvůr
Horní Maršov
Pec pod Sněžkou
Špindlerův Mlýn
Dolní Morava
Dolní Bečva
Horní Bečva
Karolinka
Nový Hrozenkov
Prostřední Bečva



Úspory energie – Výzva IV



Cíl programu: podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

Příjem žádostí: 2. 7. 2018 – 29. 4. 2019

Druh výzvy: průběžná

Alokace: 6 mld. Kč 

Výše dotace: 300 tis. Kč – 400 mil. Kč

Míra podpory: Malý podnik = 50 % ZV + 80 % (EP, PD, VŘ)
Střední podnik = 40 % ZV + 70 %
Velký podnik = 30 % ZV + 60 %

Základní informace



Malý, střední a velký podnik včetně podnikatelských subjektů 
vlastněných až ze 100 % obcemi, městy, kraji a státem (vyjma 
zdravotnických subjektů)

Cílová skupina



• Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách 
výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti

• Zavádění a modernizace systémů měření a regulace (např. HW a SW 
související se zaváděním systému managementu hospodaření s energií dle 
ČSN EN ISO 50001)

• Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro 
vlastní spotřebu 

• Modernizace osvětlení budov a areálů (náhrada zastaralých technologií za 
nové efektivnější, např. LED)

• Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov (zateplení, 
výměna a renovace otvorových výplní, vzduchotechnika s rekuperací)

• Využití odpadní energie ve výrobních procesech

Podporované aktivity



• Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti 
výrobních a technologických procesů

• Instalace OZE pro vlastní spotřebu (solární systémy, tepelná čerpadla, 
biomasa)

• Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie 
nebo chladu pro vlastní spotřebu 

• Instalace akumulace elektrické energie 

Podporované aktivity



 Komerční turistická zařízení jako hotely, lázně, restaurace aj.

 Výzkumné, vývojové a pilotní projekty

 Rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov

 Úspora paliv, pokud se jedná o úspory energie v sektoru dopravy

Nepodporované aktivity



• Dlouhodobý hmotný majetek (stroje, rekonstrukce a modernizace staveb)

• Dlouhodobý nehmotný majetek, který je nezbytný k provozu dlouhodobého hmotného majetku)

• Energetický posudek (max. 350 tis. Kč a zároveň max. 2 % CZV, de minimis)

• Projektová dokumentace stavby (max. 5 % ZV investič. nákladů, de minimis)

• Náklady na výběrové řízení (max. 200 tis. Kč, de minimis)

• Inženýrské sítě (modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla)

• Inženýrská činnost (externě nakupované služby autorizovaných FO a PO – max. 5 % ZV investič. 
nákladů)

• Vedlejší rozpočtové náklady (ostatní náklady související s prováděním stavebních prací – max. 5 % 
způsobilých základních rozpočtových nákladů).

Způsobilé výdaje



• Nákup pozemků a staveb

• Úprava pozemků

• Novostavby

• Přístavby a nástavby stávajících budov

• Povinná publicita projektu

• apod.

Nezpůsobilé výdaje



• Do přenosové a distribuční soustavy lze dodat max. 20 % vyrobené elektřiny za rok

• Modernizace soustav osvětlení budov a areálů a instalace FV panelů bude podpořena 
pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu

• V dané budově musí převažovat činnosti odpovídající podporovaným aktivitám (více 
jak z 60 % z celkové energeticky vztažné plochy)

• Udržitelnost projektu: 3 / 5 let

• IČ = počet projektů není omezen

• Indikátor povinný k naplnění: Snížení konečné spotřeby energie u podpořených 
subjektů

• Původní stroj už nebude možné prodat (k poslední ŽoPl je potřeba doložit doklad o 
ekologické likvidaci původního zařízení)

Vybrané specifické podmínky 
programu 



• Rozvaha a výkaz zisků a ztrát

• Finanční analýza

• Prokázání vlastnických či nájemních práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován     
(po dobu realizace a udržitelnosti projektu)

• Výpis z katastru nemovitostí

• Souhlas majitele  s technickým zhodnocením (v případě nájmu apod.)

• Podnikatelský záměr (zjednodušený)

• Energetický posudek

• Prohlášení k žádosti o podporu bez/s de minimis

• Souhrnný kumulativní rozpočet projektu

• Doklady dle stavebního zákona (nejpozději k Rozhodnutí)

Povinné přílohy žádosti o podporu



Pro schválení projektu je potřeba získat alespoň 50 bodů ze 100

Za co lze např. získat body:

Prokázání trvalé úspory energie oproti původnímu stavu

Snížení emisí CO2

 Instalace OZE pro vlastní spotřebu (fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, 
biomasa)

Měrné výdaje na roční úsporu 1 GJ

Stavební povolení

Model hodnocení



VÝTAHY, s.r.o

• Společnost je největším výrobcem výtahů v českém vlastnictví na území České republiky. Vedle 
výroby, montáže a servisu výtahů se firma ve svém závodě ve Velkém Meziříčí zabývá výrobou 
garážových vrat, brán a závor, či výrobou mostových jeřábů.

Cílem projektu

• Sídlo společnosti v objektu, který byl částečně zrekonstruován v devadesátých letech 20. století. 
Stav budovy spolu s energetickými nároky neodpovídal požadavkům na efektivní nakládání
s energiemi a vedle vysokých nákladů způsoboval i provozní problémy při výrobě.

Realizací projektu v programu Úspory energie došlo k výměně oken a systému osvětlení v 
administrativní budově a k výměně trafostanice a osvětlení ve výrobní části budovy s třísměnným 
provozem.

Úspěšné projekty OP PIK: VÝTAHY

Program Úspory energie – Výzva I



Úspěšné projekty OP PIK: VÝTAHY

Program Úspory energie – I. Výzva

Základní informace o projektu:



Úspory energie - V. Výzva

Plánovaná alokace 2 mld. Kč

Plánované vyhlášení Výzev 02.09.2019
Plánované zahájení příjmu žádostí 02.09.2019
Plánované ukončení příjmu žádostí: 30.04.2020

Další plánované Výzvy programu Úspory energie
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