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Č. j.: MPO 76033/18/61400 

 

Dodatek č.: 1 
k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaný dle 

 § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně  
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (OP PIK) 

(dále jen „Dodatek“) 

  

Název projektu Přechod parovodu na horkovod - Písek 

Registrační číslo projektu 
(MS2014+) 

CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011899 

Číslo a název prioritní osy OP PIK PO-3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových 
technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin 

Místo realizace projektu1 
 

KÚ: Písek 549240 

Název příjemce (jméno a příjmení 
u fyzické osoby) 

Teplárna Písek, a.s. 
  

Sídlo příjemce U Smrkovické silnice 2263, Budějovické předměstí, Písek 397 01 

IČ 60826801 

  71 352 000,00 Kč tj. 100 % Ze strukturálních fondů* 

71 352 000,00 Kč tj. 100 % Celkem 

1 584 000,00 Kč  Z toho de minimis maximálně** 

 

* Maximální výše podpory z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z 

národního fondu (§44 odst. 2 písm. f) zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů).  

** Podpora de minimis nesmí u jednoho příjemce přesáhnout dle Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 Úřední věstník EU L 352, 24. 12. 2013, 

str. 1-8. částku v CZK, která odpovídá ekvivalentu 200 000 EUR poskytnutých jednomu podniku za období posledních třech po sobě 

následujících účetních období všemi poskytovateli dotace. V případě podpor poskytnutých v jiné měně se použije přepočet dle směnného 

kurzu vyhlášeného Evropskou centrální bankou na internetových stránkách www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html, 

platného ke dni poskytnutí podpory. Rozhodným okamžikem pro přepočet je datum vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (od tohoto dne 

se zakládá vznik právního nároku příjemce na podporu, tj. první možnost příjemce uplatnit svůj nárok prostřednictvím žádosti o platbu). 

Poskytovatel dotace si vyhrazuje v případě odchylek způsobených nežádoucím vývojem kurzu právo upravit limity vyjádřené v CZK 

prostřednictvím Dodatku k tomuto Rozhodnutí a právo vyplatit příjemci částku nižší než jakou má uvedenu v Podmínkách poskytnutí 

dotace vyjádřenou v CZK, avšak pouze z důvodu, aby výše popsaný limit vyjádřený ekvivalentní hodnotou 200 000 EUR nebyl překročen a 

nedošlo tak k poskytnutí neoprávněné podpory. Přihlíží se rovněž k podporám de minimis získaným podnikateli spojenými s příjemcem 

podpory (článek 3 Nařízení Komise č. 1407/2013). 

 

                                                           
1 Příjemce je povinen zajistit si místo realizace projektu dle podmínek dané výzvy. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále poskytovatel) vystavuje tento DODATEK k Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace.  
 

Tento DODATEK je nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 76033/18/61400 ze 

dne 1. 11. 2018. 
 
Tímto DODATKEM se mění článek XI. Harmonogram v Obecné části (Hlava I.) Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. 
 
 
XI. Harmonogram 
 
Datum zahájení projektu:  1. 3. 2018 
Předpokládané datum ukončení etapy projektu č. 1: 16. 11. 2018 
Předpokládané datum ukončení etapy projektu č. 2: 31. 10. 2019 
Předpokládané datum ukončení etapy projektu č. 3: 16. 2. 2020 
Předpokládané datum ukončení etapy projektu č. 4: 27. 10. 2020 
Datum ukončení projektu, dosažení účelu dotace:     27. 10. 2020 

 
 
Ostatní části Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost zůstávají nezměněny.  
 
Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace nabývá účinnosti dnem podpisu Poskytovatele dotace. 
 
 
V Praze dne 18. 6. 2020 

 
 
 
 
 

Za Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 

 

…………………………………………….. 

Ing. Jan Piskáček 

ředitel Odboru infrastruktury pro MSP 

a energetických programů  
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