
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM OPPIK ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY 

Budování a modernizace datových center 

 

Cílem výzvy je budování datových center (DC) a jejich modernizace (snížení provozních nákladů, 

zvýšení efektivity a kvality služeb) pro posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých, středních i 

velkých podniků provozujících DC se sídlem v ČR. Jedním z cílů je i modernizace DC pro zlepšení 

účinnosti využití elektrické energie a tím snížení nákladů spojených s chlazením a výkonem při 

současném snížení ekologické zátěže. 

 

Alokace výzvy: 1,5 mld. Kč 

Příjem žádostí: 31. 8. 2018 – 31. 5. 2019 

Výše dotace v %: 45 / 35 / 25 % (malý / střední / velký podnik) 

   velké podniky mohou získat max. 20% z celkové alokace (300 mil. Kč) 
Výše dotace v Kč:  1 mil. – 150 mil. Kč 

Období realizace: do 29. 7. 2022 

 
Podporované aktivity: 

• Budování a modernizace datových center. 

 Definice datového centra: pro tuto výzvu se jedná objekt moderního DC, který má 

optimalizovanou spotřebu elektrické energie (PUE <2), využívá hospodárný hardware a 

jeho virtualizaci. DC poskytuje pronájem a provoz aplikací včetně pronájmu výpočetního 

výkonu ve vysoce bezpečném prostředí (viz definice níže). Hlavní konektivita DC do 

internetu je zajištěna pomocí optické trasy. Dodávky elektrické energie jsou plně 

zálohovány. DC je vybaveno protipožárním a klimatizačním systémem. Deklarované 

hodnoty PUE a TIER nemusí být doloženy certifikáty, ale jejich hodnoty musí být 

věrohodně odůvodněny. Provozované servery jsou umístěny ve standardizovaných 

jednotkách rack (např. 19” rack, 21” ETSI atp.). 

 Definice vysoce bezpečného prostředí: monitoring fyzického přístupu do DC je zajištěn 

v režimu 24/7 po celý rok. Neautorizovaným osobám není umožněn vstup do serverovny, 

manipulace s technologiemi. Vstupní bod konektivity DC obsahuje firewall. 

 Definice modernizace DC: je definována jako zvýšení celkové užitkové hodnoty datového 

centra (nikoliv pouze kapacity, ale také upgrade software - například DCIM, hardware, 

zvýšení efektivity chlazení, zlepšení PUE, zvýšení TIER, HW upgrade pro získání 

certifikace ISO/IEC 15408, ISO 27001:2005 aj.). Modernizací tedy například není pouhá 

výměna prvku sítě (například výměna porouchaného routeru za router stejného typu), 

pokud tento nový prvek nepřináší kvalitativní zlepšení technických parametrů. Výstupem 

modernizace DC musí být funkční datové centrum dle definice výzvy. 

Způsobilé výdaje: 

• Pozemky (max. 10 % z celkových skutečných způsobilých investičních výdajů). 

• Budovy, stavby (max. 40 % z celkových skutečných způsobilých investičních výdajů). 

• Hardware, software a ostatní stroje a zařízení, související s projektem. 

• Projektová dokumentace (v režimu de minimis). 

• Služby expertů (poradenské služby, studie apod.), max. 5 mil. Kč. 

• Nájemné. 



 

 

 

 

 

 

 

Podmínky podporovaných aktivit – hodnota PUE a stupeň TIER: 

• V rámci této výzvy je podpořen vznik či modernizaci moderního datového centra, které má 

optimalizovanou spotřebu elektrické energie vyjádřenou indikátorem PUE. PUE (Power Usage 

Effectiveness – mezinárodní standart ISO/IEC 30134-2:2016.) je indikátor energetické 

efektivity který ukazuje, kolik ze spotřebované energie DC je využito IT vybavením a kolik 

zkonzumují podpůrné systémy, jde tedy o poměr těchto dvou hodnot. Ideální PUE by bylo 1,0 

a v takové situaci by byla veškerá energie používána pro provoz samotných serverů a 

síťových prvků. V praxi má největší podíl na zvyšování reálného koeficientu PUE v datovém 

centru směrem k nižší efektivitě chlazení, které je obvykle energeticky náročné. Obvykle se 

hodnota PUE pohybuje v rozmezí 1,06 až 1,5. V rámci této výzvy byla stanovena hraniční 

hodnota PUE < 2,0 (PUE s hodnotou 2.0 znamená, že na každou korunu využitou pro provoz 

IT infrastruktury musíte utratit další korunu za energii na podpůrné systémy). 

• TIER v angličtině označuje stupeň, proto i certifikace dle tohoto systému je odstupňována. 

Nejnižší úroveň TIER I označuje datové centrum bez redundance v napájení a chlazení, kde 

je přijatelná dostupnost služeb 99,6 % času, tj. maximální výpadek 28,8 hodiny za rok. TIER II 

požaduje sice stále jediný napájecí a chladící distribuční proces, ale již také redundanci 

některých prvků. Dostupnost by měla dosahovat 99,7 % času, tj. výpadek nesmí překročit 22 

hodin za rok. Aktuální výzva předpokládá, že zvýšení stupně TIER bude jedním z hlavních 

důvodů modernizace DC. 

 
Podmínky programu: 

• Cílovým územím je celá Česká republika, mimo území hl. m. Prahy. 

• Každý projekt může být pod jedním IČ realizován v max. čtyřech místech realizace. 

• Projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu – netýká se vypracování 

projektové dokumentace datového centra. 

• S realizací projektu souvisí povinnost vynaložit minimální investici do dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku využívaného v přímé souvislosti s projektem ve výši 0,3 mil. Kč pro 

malý podnik, 0,5 mil. Kč pro střední podnik a 1 mil. Kč pro velký podnik. 

• Období udržitelnosti projektu je stanoveno na 3 roky pro malé a střední podniky a 5 let pro 

velké podniky. 


