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Česká republika podepsala s Evropskou komisí Provozní ujednání k Národnímu plánu obnovy. 

Dokument popisuje monitorovací kroky, které povedou všechna ministerstva ke splnění 

reforem a investic a zároveň upravuje způsob, jakým bude Česko vykazovat plnění vůči 

Evropské komisi. 

Na základě průběžného vyhodnocování plánu podá Česko Evropské komisi první žádost  

o výplatu finančních prostředků na podzim letošního roku. Žádost bude informovat o plnění  

37 dílčích cílů, k nimž se Česko zavázalo.  

Platby z evropského fondu závisí na tom, jak Česko provede reformy a investice zahrnuté  

do Národního plánu obnovy. Pokud ČR bude svůj plán plnit, může čerpat dotace v celkové výši 

7,1 miliard eur. 

Český plán má šest pilířů: Digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou 

infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu  

a zdravotnictví. Reformy a investice v rámci plánu se budou provádět po celou dobu fungování 

Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. Nástroj pro oživení a odolnost je jádrem 

nástroje NextGenerationEU, který poskytne 800 miliard eur na podporu investic a reforem  

v celé Evropské unii. 

Připraveno je 500 milionů korun z Národního plánu obnovy, kdy cílem je podpořit zavádění 

inovací v malých a středních podnicích. Projektové záměry mohou firmy posílat do 5. srpna 

2022. Podpora je zaměřena na okamžik, kdy firma potřebuje zavést inovace do výroby, nebo 

uplatnit nové postupy či organizační schémata ve své činnosti a nabídky produktů na trhu. Má 

tedy například dokončen vývoj nového produktu, případně se chystá pořídit hotové řešení 

formou licence, a musí připravit nový výrobní proces. Každý podnik může do soutěže přihlásit 

pouze jeden projektový záměr, na který může získat dotaci ve výši až 20 milionů korun. 

Zdroj: MPO 

S Asociací za novým právem… bezpečně a pohodlně 
Tyto informace pro Vás připravila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. 
Právní zpravodaj je rozesílán pravidelně v ÚTERÝ. Na vyžádání je možné zaslat předchozí články. 
 

Kontakt pro Vaše dotazy: amsp@amsp.cz. 
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