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OPERAČNÍ PROGRAM  
Technologie a aplikace 
pro konkurenceschopnost

V roce 2020 skončilo jedno programové období, na které bude od roku 2021 navazovat další. Dota-
ce a dotační tituly nás budou provázet i v následujících létech. Podíváme se, jaké možnosti pro pe-
kaře bude nabízet nový operační program redigovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO).

V minulosti  poskytovalo MPO  docela  zajímavé  dotační  pří-
ležitosti. Operační  program  Podnikání  a  inovace  (OPPI) měl 
ve svém portfoliu docela dobře využitelné dotační tituly. Pře-
devším se jednalo o oblíbený program Rozvoj, dále programy 
Úspory energie, Nemovitosti, Školicí střediska, Marketing, Ino-
vační projekt. Na něj navazoval Operační program Podnikání 
a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V něm byl na-
hrazen program Rozvoj programem Technologie, s podobným 
zaměřením, avšak se zcela nedostatečnou alokací finančních 
prostředků, a hlavně neochotou řídícího orgánu vyhlašovat vý-
zvy v tomto programu. Objektivně je třeba přiznat, že rozho-
dujícím faktorem byl tlak Evropské komise, která shledala titul, 
který ve své podstatě zahrnoval jen obnovu strojů a zařízení, 
nevhodným a neplnícím cíle evropských fondů. To bylo jedním 
z hlavních důvodů, proč Svaz pekařů inicioval přechod od pro-
gramu Technologie do operace řízené Ministerstvem zeměděl-
ství z Programu rozvoje venkova, konkrétně se jedná o 4.2.1 
záměr c) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produk-
tů. První výzva byla k dispozici v roce 2017, další následovaly. 
Tento přechod zároveň zachoval možnost pro pekaře čerpat 
dotace z ostatních programů zahrnutých do OP PIK, jako jsou 
Úspory energie, Inovační projekt, Marketing apod.

Nový Operační program Technologie a aplikace pro konku-
renceschopnost (OP TAK) je přímým nástupcem končícího 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkuren-
ceschopnost (OP PIK). Žádné dotační tituly typu programu 

Rozvoj  nebo  Technologie  se  v  něm  nebudou  objevovat, 
a  proto  se  lze  oprávněně  domnívat,  že  pekaři  a  pekařské 
obory vymezené CZ-NACE 10.71, budou vhodnými žadateli. 
Program  ještě není finálně zpracován, poslední aktualizace 
pochází z května 2020, takže určitě dozná některých změn, 
nemyslím však, že zásadních. První výzvy, možnost reálně žá-
dat o dotace z OP TAK, by měly být vyhlášeny v 2. polovině 
roku 2021, spíše jeho koncem.

Stručně se zmíním o důvodech, pro které byl OP TAK vytvo-
řen.  Jedná  se  zejména  o  problémy  související  s  rozvojem 
ekonomiky a celé naší společnosti. Výkonnost české ekono-
miky, vyjádřená objemem vytvořeného HDP v paritě kupní 
síly na obyvatele, dosáhla v roce 2018 cca 90 % průměru EU. 
Oproti  roku 2004,  kdy ČR vstoupila do EU,  si  tak polepšila 
o 12procentních bodů. Často prezentovaný strukturální pro-
blém  české  ekonomiky,  společně  s  nižší  efektivitou  práce, 
situací na trhu práce či administrativní zátěží pro  investice, 
doplněné nedostačenými investicemi do vzdělávání, inovací 
a výzkumu, zabraňují rychlejšímu přesunu k vyspělé znalostní 
ekonomice a tím i ke konvergenci k ekonomicky vyspělejším 
členským státům EU. Problematika výzkumu, vývoje a inova-
cí, a to zejména z pohledu účinného využívání výsledků vý-
zkumu a vývoje v inovacích v praxi, je zcela klíčovým aspek-
tem, jenž bude v následujících letech určovat úspěšnost snah 
ČR o proniknutí mezi nejvyspělejší země světa a její transfor-
maci na znalostní ekonomiku.

Jaké je klíčové zaměření OP TAK? 
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Jaké jsou cíle programu OP TAK?

Uvedené zaměření OP TAK je jen velmi stručným výtahem 
z celého programu. Podrobněji o záměrech mluví specifické 
cíle programu (SC).

SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění 
pokročilých technologií
Bude podporován vývoj nových produktů, materiálů,  tech-
nologií  a  služeb,  jejichž  zaměření  odpovídá  prioritám  RIS3 
strategie, (vazba na Průmysl 4.0, digitální ekonomiku a další 
perspektivní  technologie  jako nanotechnologie, biotechno-
logie, progresivní materiály, bezpečnost a konektivita apod.). 
Dále bude podporováno zavádění výsledků výzkumu a vývoje 
formou  inovací  do podnikové praxe,  zavádění organizačních 
a procesních inovací, ochrana a využívání duševního vlastnictví 
či nákup specializovaných služeb pomocí inovačních voucherů.

SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
Bude podporováno zavádění digitalizace v podnicích, tzn. pro-
jekty související s umělou inteligencí (AI), automatizací procesů, 
robotikou a kybernetickou bezpečností či  investice zaměřené 
na vysoce výkonnou výpočetní techniku a její využití, resp. vy-
užití  moderních  technologií  (např.  internet  věcí,  block-chain, 
virtuální  realita  aj.).  Dále  bude  podporován  vývoj  a  pořízení 
specializovaného software (např. pro počítačovou bezpečnost, 
simulace, monitorování, počítačové vidění, zpracování dat, stro-
jové učení, business intelligence, e-commerce apod.)

SC 1.3 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, prů-
myslovou transformaci a podnikání
Podpora bude zaměřena na odborné vzdělávání zaměstnanců 
podniků v oblasti dovedností pro inteligentní specializaci, prů-
myslovou transformaci a podnikání nebo činnost Center pro 
digitální inovace.

SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP
Bude  podporováno  pořízení  nových  technologických  zařízení 
a  vybavení  včetně potřebné  infrastruktury  za účelem zvýšení 
technologické úrovně a konkurenceschopnosti MSP, a zároveň 
umožňující navazující digitalizaci a automatizaci výroby (princip 
průmyslu 4.0). Nedílnou součásti poskytované podpory budou 
podpůrné, poradenské a konzultační služby ve fázi vzniku a dal-
šího růstu MSP či podpora účasti MSP na zahraničních výstavách 
a veletrzích. Dále se tento cíl zaměří na podporu podnikatelské 
infrastruktury a přístup MSP k externímu financování.

SC 3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
Budou podporována opatření v oblasti energetické účinnosti 
u  podnikatelských  subjektů,  zejména  zateplení  obvodového 
pláště budov, výměna a renovace otvorových výplní a adapta-
ce budov na změny klimatu. Dále pak např. modernizace sou-
stav osvětlení podnikatelských areálů, využití odpadní energie 
a výstavba budov v pasivním energetickém standardu či aku-
mulace všech forem energie.

SC 3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů
Budou podporovány solární elektrárny, malé vodní elektrárny, 
větrné elektrárny, tepelná čerpadla a využití bioplynu u pod-
nikatelských subjektů. Dále pak např.  výstavba výroben bio-

metanu, využití biomasy při výrobě tepla a elektrické energie 
nebo výstavba zařízení na výrobu pokročilých biopaliv.

SC 3.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí 
a skladování na místní úrovni
Budou podporovány inteligentní prvky v energetických sítích, 
zařízení pro ukládání energie či  rekonstrukce a modernizace 
přenosových,  přepravních  a  distribučních  soustav.  Dále  pak 
např. snížení technických ztrát a zvýšení účinnosti energetic-
kých soustav nebo zavádění systémů řízení spotřeby energie.

SC 3.4 Podpora čisté mobility
Bude podporován nákup vozidel na alternativní pohon (zejmé-
na elektřina a vodík či plug-in hybridy, potenciálně pak i CNG 
a LNG) v podnicích. Dále bude podporován rozvoj infrastruktu-
ry dobíjecích a plnících stanic v podnikatelském sektoru.

SC 4.1 Podpora průmyslového hospodaření s vodou
Bude  podporováno  zadržování/zachycování  vody,  opatření 
k  řešení kontaminace, odtoku a kvality vody a  její  recyklace 
v podnicích. Podpora umožní podnikatelským subjektům vý-
voj nových a optimalizaci stávajících technologií s co nejmenší 
spotřebou vody či její efektivnější recyklaci, čištění, znovupou-
žití a dalším úspory spotřeby vody a nákladů na provoz. 

SC 4.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství
Bude  podporováno  pořízení  inovativních  technologií  na  zís-
kávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků 
a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s ob-
sahem druhotných surovin. Dále pak opatření pro optimali-
zaci a zavádění materiálového ekodesignu výrobků, investice 
do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti 
výroby a projekty průmyslové symbiózy.

SC 5.1 Zvýšení digitálního propojení
Podporovány  budou  aktivity  související  s  vysokorychlostním 
přístupem  k  internetu  prostřednictvím  budováním  sítí  elek-
tronických  komunikací  velmi  vysoké  kapacity  s  přenosovou 
rychlostí 100 Mbit/s a více  s možností navýšení  rychlosti až 
na  1Gbit/s  pro  obyvatele  a  minimálně  s  gigabitovou  rych-
lostí pro podnikatele  a hlavní  socioekonomické  aktéry. Dále 
se  bude  podporovat  využívání  nových  konstrukčních  prvků 
a technologických postupů pro budování infrastruktury vyso-
kokapacitních sítí (s využitím kabelů s optickými vlákny včetně 
budování backhaulových sítí).

Jaké dotační programy na vás čekají?

Přesné  názvy  a  podmínky  jednotlivých  dotačních  programů 
zatím neznáme, budou nasměrovány na specifické cíle,  jsou 
ještě ve fázi příprav. Ani výše finanční alokace není definitivní, 
připraveno je zhruba 80 miliard Kč.

Jaká bude míra dotace v OP TAK?

Dotace bude tradičně poskytována ex-post ze způsobilých vý-
dajů projektu a bude závislá na velikosti podniku.

•  Malé podniky 45 %
•  Střední podniky 35 %
•  Velké podniky 25 %
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Možnost zapojení velkých podniků do OP TAK není ještě de-
finitivně  potvrzeno,  bude  zřejmě  omezeno  typem  projektů 
a typem předkládaných aktivit. Projekty velkých podniků bu-
dou muset směřovat do inovací, výzkumu, vývoje či cirkulární 
ekonomiky. A také budou muset vykazovat spolupráci s malý-
mi nebo středními podniky.

Věčně se opakujícím tématem jsou finanční nástroje. Tedy 
otázka, zda bude dotace poskytována přímo, či formou fi-
nančních  nástrojů  nebo  kombinací  obojího.  U  některých 
specifických  cílů  je pro plánované aktivity předpokládána 
možnost  využití  finančních  nástrojů,  případně  kombinace 
finančního nástroje s dalšími  formami podpory. Lze před-
pokládat využití finančního nástroje ve formě kapitálového/
kvazikapitálového prostředku, úvěru či záruky, s možnou kom-
binací s dalšími formami podpory, zejména v oblastech: 
• podpora přístupu MSP k externímu financování jejich 
   dalšího rozvoje 
• pořízení technologických zařízení a vybavení  
• podpora provozního kapitálu (provozní financování) 
• podpora revitalizace brownfieldů a podnikatelské 
   infrastruktury určené primárně pro MSP
 
Specifické  cíle,  podporované  aktivity  v  programu OP  TAK 
jsou  určené  pro  všechny  zpracovatelské  podniky,  ovšem 
čerpat dotace budou moci jen ti, kteří striktně vyhoví pod-
mínkám dotačního titulu. A ty rozhodně nebudou pro žada-
tele jednoduché.

Co by mohlo zajímat firmy z pekárenského oboru?

Blíže se podíváme na SC 2.1 Posílení růstu a konkurence-
schopnosti MSP, tam by mohly podnikatelské záměry pekařů 
najít uplatnění.

Obecně  jsou  intervence  v  tomto  cíli  zaměřené  na  posílení 
růstu a konkurenceschopnosti MSP, podporováno bude šíře-
ní a zavádění technologií a služeb s vyšší přidanou hodnotou, 
zavádění prvků 4. průmyslové revoluce, zvýšení kvality a efek-
tivnosti podnikatelské a inovační infrastruktury.

Pravděpodobně budou zpracovány nové programy, navazují-
cí na své předchůdce v minulém programovacím období jako 
jsou Nemovitosti, Marketing, Poradenství.

To co nejvíce zajímá pekaře, jsou investice do technologie, po-
řízení nových strojů a zařízení. Těmto aktivitám bude v OP TAK 
určitě vyčleněno odpovídající místo., ovšem jen podmínkách, 
které nejlépe vystihuje současný dotační titul Technologie 4. 0. 
Jedná se o pořízení nových technologických zařízení a vyba-
vení včetně potřebné  infrastruktury, propojení pořizovaných 
nebo  stávajících  technologií  za pomoci  nejmodernějších  ko-
munikačních  kanálů  a  protokolů  autonomní  obousměrnou 
komunikací. Podporováno bude dále pořízení strojů a zařízení, 
které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konku-
renceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a auto-
matizaci výroby (princip průmyslu 4.0). 

Důležité je, aby úspěšný podnikatelský záměr obsahoval právě prv-
ky propojení technologií autonomní obousměrnou komunikací. 

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci pro-
jektu je  jejich zapojení do stávajícího nebo nově pořízeného 
informačního systému (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími im-
plementovanými moduly integrující všechny nebo většinu ob-
lastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, 
zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

Jak sestavit „pekařský“ podnikatelský záměr? Rady a tipy …

Pokusím se, alespoň částečně, přiblížit danou problemati-
ku,  pro  sestavení  budoucího  pekařského podnikatelského 
záměru. Logika propojení informačních systémů a techno-
logie obecně, vyplývá z následující hierarchie.

Na základě pyramidy stojí Technologie. Můžeme si představit 
standardní výrobní linku, ovšem tvořenou chytrými stroji, kte-
ré mají náležité senzory a snímače pro čerpání dat. Výrobní 
linka může být doplněna o PLC, což je programovatelný logic-
ký automat (z anglického programmable logic controller), ob-
vykle malý průmyslový computer používaný pro automatizaci 
procesů v reálném čase pro řízení strojů nebo výrobních linek. 
Stroje a zařízení včetně podpůrných prvků budou předmětem 
podnikatelského záměru, jedná se o způsobilé výdaje a bude 
možné na ně čerpat dotace. Máme možnost si pořídit chytrou 
pec s robotickým podavačem, standardní dopravníky, tvarova-
cí zařízení, kynárnu, hnětač. Vše s vlastními řídícími prvky nebo 
doplněné o PLC.

Na dalším stupni pyramidy se nachází MES, výrobní informační 
systém. Jedná se o nosný prvek celého záměru, prvek spojující 
výrobní a informační část a zajišťující požadovanou obousměr-
nou komunikaci. Tento informační systém bude také předmě-
tem projektového záměru. 

Pod zkratkou ERP se skrývá obecně využívaný podnikový infor-
mační systém pro účetnictví, fakturaci, objednávky, personální 
záležitosti. Obvykle jej pekárny mají a v nějaké formě využívají, 
pravděpodobně nebude předmětem záměru.

Na  vrcholu  pyramidy  stojí MIS, manažerský  informační  sys-
tém. Využívají jej větší podniky, slouží zejména pro strategické 
rozhodování. Data čerpá z ERP a MES, není pro menší firmy 
nezbytný.

Jak bylo uvedeno, zásadní záležitostí je MES (Manufacturing 
Execution Systém).  Jedná  se o  informační  systém pro  řízení 
výroby dle standardů Průmyslu 4.0. Představuje klíčový zdroj 
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informací o aktuálním stavu výrobních procesů, plnění za-
kázek,  kvality  výrobků,  způsobilosti  procesů,  technickém 
stavu, údržbě a využití strojů, efektivitě operátorů, dodržo-
vání technologické kázně a plnění norem. Systém MES pra-
cuje v reálném čase, takže může rychle a efektivně reagovat 
na případné odchylky. 

Příkladové schéma MES.

Systém MES není neměnný, během života společnosti se vyví-
jí, některé jeho prvky se postupně potlačí, jiné zdůrazní. Mezi 
ty hlavní a stálé, patří následující:

Správa výrobních zdrojů. Zajišťuje přidělování a sledování 
zdrojů a kapacit potřebných pro výrobní proces. Těmito zdroji 
myslíme zejména osoby, materiál, zařízení, nástroje, energie.  
Informace jsou založeny na aktuálním stavu a budoucích re-
zervacích těchto zdrojů.

Správa výrobních postupů. Zahrnuje evidenci, správu verzí 
a výměnu kmenových dat s okolními systémy, jako jsou výrob-
ní receptury, technologické postupy, popis finálních výrobků. 
Všechny tyto informace slouží k definici popisující tvorbu finál-
ního produktu. 

Detailní plánování výroby. Kritická součást výroby a také důle-
žitá součást výrobních informačních systémů. Výsledkem plá-
nování výroby je tzv. fronta práce, definující pořadí, v jakém se 
budou na výrobní lince zpracovávat jednotlivé výrobní příkazy. 
Tato fronta práce je samozřejmě tvořena s důrazem na potře-
bu vykrytí objednávek, eliminaci zbytečného seřizování strojů, 
spotřeby energie, prostojů atd.

Dispečerské řízení.  Souhrn aktivit pro  řízení výroby přiřa-
zováním  práce  jednotlivým  zařízením  a  osobám,  zajišťování 
potřebného množství surovin a energie, sledování aktuálního 
stavu výroby, operativní řešení výpadků atd.

Řízení výroby. Zajišťuje aktivity, které řídí výrobu již dříve spe-
cifikovanou v naplánované a uvolněné výrobě (fronta práce). 
Řízení výroby v MES systémech je velmi důležité vzhledem 
k propojení s ERP systémy a případným online zpřístupněním 
informací o rozpracované výrobě.

Sběr dat. Zajišťuje sběr a archivaci procesních a výrobních dat, 
stavů zařízení apod. 

Sledování výrobků a jejich rodokmen. Souhrn aktivit zajišťují-
cích shromažďování a poskytování informací o zdrojích (osoby, 
stroje aj.) aktuálně použitých pro výrobu finálního produktu, 
spotřebě materiálu, výrobě meziproduktu apod. Tato aktivita 
je velmi důležitá jak z důvodu legislativních požadavků (princip 
dohledatelnosti surovin a výrobků), tak i z důvodů auditů, pří-
padně řešení reklamací.

Výkonnostní analýzy. Výkonnostní  analýzy  jsou  výrobními 
podniky používány k vyhodnocování jejich úspěchu, případně 
k vyhodnocování úspěchu v jednotlivých oblastech celého vý-
robního procesu. Asi nejznámějším ukazatelem z oblasti výro-
by je OEE (Celková efektivita zařízení). Tento ukazatel se skládá 
z několika dílčích ukazatelů a udává hodnotu efektivního vyu-
žívání výrobních zařízení. 

Správně sestavený systém MES pak vytvoří potřebnou výplň 
mezi vlastní výrobou a podnikovým informačním systémem, 
jak je naznačeno v diagramu.

V dotačním programu bude  jistě možné,  tak  jako doposud, 
čerpat další způsobilé výdaje. Kromě zmíněných výrobních li-
nek, technologií a informačních systémů, lze důvodně předpo-
kládat, že způsobilé budou i výdaje na nevýrobní technologie, 
hardware, licence k využívání patentu, užitného vzoru.

Závěrem snad nemusím připomínat, že pustit se do takového 
projektu vyžaduje velmi dobrou přípravu. Střízlivé vyhodnoce-
ní všech přínosů, provedení analýzy rizik a důkladné zvážení 
návratnosti investice. 

Realizace výše popsaného projektového záměru je cesta od pře-
vládající  ruční, mechanizované,  částečně  automatické  výroby 
k výrobě ryze robotické a digitální, což je principem průmyslu 
4.0. Ne pro všechny pekárny je tato cesta reálná. Pro menší pe-
kárny s převládající ruční výrobou, které jsou schopné pracovat 
s vyšší přidanou hodnotou a prodávat svoje výrobky za rozumné 
ceny, nemá příliš velký smysl pouštět se do těchto náročných 
projektů. Pro ty ostatní, střední a větší však příliš dalších alterna-
tiv rozvoje firmy prostřednictvím dotací není a asi nebude.

Použité zdroje:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnika-
ni/, https://www.agentura-api.org/cs/, http://mescentrum.cz/
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