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EFEKT TERSTVO 
ťSLU A OBCHODU 

Podmínky čerpání neinvestiční dotace v Programu EFEKT 2 pro rok 2017 

(dále jen „Podmínky") jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále ien 
„Rozhodnutí"), které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO") v souvislosti s realizací 
Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021, Program EFEKT 2 pro rok 2017 (dále jen 
„Program"). 

 

1) Statutární zástupce příjemce: 

Jméno a příjmení, titul, funkce: .................................................................................................  

Tel.: .........................................  mobil: ..............................  e-mail: ............................................  

2) Osoba zodpovědná za kontakt s MPO (uveďte, liší-li se od statut, zástupce): 

Jméno a příjmení, titul, funkce: .................................................................................................  

Tel.: ...................................  mobil: ....................................  e-mail: ............................................  

4) Korespondenční adresa pro kontakt s MPO: (uveďte, liší-li se od adresy příjemce dotace) 

5) Číslo účtu a název banky příjemce, na který bude poukázána dotace obcí, měst a krajů účet u

Číslo dotace 122D22200 7503 

Aktivita programu 2F Příprava realizace kvalitních úsporných projektů se zásadami dobré praxe 

Název projektu Studie proveditelnosti „Energeticky úsporného projektu ve Věznici Všehrdy" 

Název příjemce Vězeňská služba České republiky 

Adresa Soudní 1672/la, 140 00 Praha - Nusle 

IČO 00212423 

Při veškeré komunikaci s MPO je příjemce dotace povinen uvádět číslo dotace. 
 



A) Obecná část 
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1. Dotace je poskytována ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), vyhlášky MF č. 560/2006 Sb. o účasti 

státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky MF č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se 

státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších 

předpisů. Poskytování dotace spadá současně do působnosti zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 416/2004 Sb. ze dne 28. června 2004, kterou se provádí 

zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 

o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 

123/2003 Sb., zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 215/2004 Sb., o 

úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a 

vývoje, všech ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dotace je poskytována ex post, tedy po zpracování studie. 

3. Dotace je poskytována v režimu de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 
prosince, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis. 

B) Základní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem 100 % z částky dotace, u které 

došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

1. Příjemce dotace je povinen realizovat akci (projekt) v souladu s Rozhodnutím a předloženou 

studií. 

2. Příjemce dotace je povinen realizovat opatření navržená v předložené studii do tří let od 

poskytnutí dotace. 

3. V případě ohlášené kontroly na místě, je příjemce dotace povinen umožnit v nezbytně nutné 

míře vstup do objektu pracovníkům poskytovatele dotace za účelem ověření provedené realizace 

vybraných opatření. 

4. V případě, že nebude možné ověřit provedenou realizaci vybraných opatření, je poskytovatel 

dotace oprávněn požadovat vrácení celé nebo části dotace zpět. 

5. Do celkových způsobilých výdajů projektu lze zahrnout pouze výdaje přímo související s realizací 

projektu (dále jen „způsobilé výdaje"). 

6. Příjemce dotace je povinen použít poskytnuté prostředky výhradně k úhradě výdajů na realizaci 

výše uvedeného projektu a to hospodárně a efektivně. Za způsobilé výdaje se podle zákona o 

rozpočtových pravidlech považují výdaje vzniklé po datu 1.1. 2017 a uhrazené do 31.12. 2017. 

7. Mezi způsobilé výdaje v případě tohoto projektu patří: 

• výdaje na externí spolupráci.
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8. Způsobilými výdaji NEJSOU - obecně pro všechny aktivity: 
• náklady na zpracování žádosti o dotaci v Programu EFEKT; 

• DPH - žadatel, který je plátcem DPH a má nárok na odpočet DPH na vstupu a o tento 
odpočet si bude žádat podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů, nesmí DPH zahrnout do uznatelných nákladů. 

Další nezpůsobilé výdaje platné pro všechny aktivity jsou uvedené ve znění programu EFEKT 2. 

9. Dotace je ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., poskytována formou příkazu k převodu prostředků 

na účet příjemce dotace. V případě obcí, měst a krajů musí být tento účet veden u České národní 

banky. Doklady, na jejichž základě bude příjemce čerpat dotaci, nesmí být starší než 3 měsíce 

před datem podání žádosti. 

10. Organizační složce státu (OSS) budou finanční prostředky převedeny formou rozpočtového 

opatření přímo OSS nebo do kapitoly zřizovatele OSS. 

11. Příjemce dotace může odstoupit od řešení a realizace projektu na základě svého písemného 

prohlášení. Pokud již byla dotace nebo její část vyplacena, je odstoupení od realizace projektu 

porušením těchto Podmínek a rozpočtové kázně dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových 

pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, a příjemce dotace je povinen vyplacenou dotaci vrátit 

na účet a do termínu stanoveného poskytovatelem dotace. V takovém případě nebude příjemci 

dotace vyměřena sankce za zadržení finančních prostředků. V případě, že poskytnuté finanční 

prostředky nebudou vráceny na účet MPO v termínu stanoveném poskytovatelem, bude 

příjemce dotace podle § 44a odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 

znění pozdějších předpisů, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý 

den prodlení. 

12. Při vrácení finančních prostředků bude jako variabilní symbol použito číslo dotace (22200xxxx - 

poslední čtyřčíslí). O vrácení finančních prostředků musí příjemce dotace (vracející) bezodkladně 

informovat poskytovatele (MPO) formou „Avíza", kde uvede přesnou výši vrácených finančních 

prostředků a důvod jejich vrácení. Avízo o provedeném odvodu spolu s kopií výpisu z účtu zašle 

příjemce dotace neprodleně na MPO (nejlépe jako scan na adresu: XXXXXXXXXXXXX. 

C) Základní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem 5 % z celkové částky dotace za 
porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud nelze provést 
nápravu podle § 14f rozpočtových pravidel. 

1. U termínů předložení průběžné, závěrečné zprávy a zprávy o závěrečném vyhodnocení akce 

rozhoduje razítko podatelny MPO při osobním doručení nebo razítko podání na poštu. 

2. Příjemce dotace je povinen MPO předložit průběžnou zprávu o řešení akce, která není 

dokončena do 31.12. 2017, tj. není vybrána firma, která bude realizovat opatření navržená v 

analýze, v termínu do 31.1. 2018. 

3. Průběžná zpráva obsahuje: 

a) informaci o průběhu výběru firmy, která bude realizovat navržená opatření (tzv. ESCO 

firma); 
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b) informaci, zda bude termín realizace uvedení v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (řádek 

2018) dodržen. 

Termínem realizace se rozumí termín, do kterého je příjemce dotace povinen vybrat ESCO firmu 

a zaslat na adresu poskytovatele dotace kopii vítězného návrhu ESCO firmy. 

4. Průběžnou zprávu o řešení akce zasílá příjemce dotace 1x ročně vždy do 31. ledna až do roku, ve 

kterém je dokončena realizace, tj. výběr ESCO firmy. 

5. Příjemce dotace je povinen MPO předložit závěrečnou zprávu o řešení akce do termínu 

uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (řádek 2018). 

6. Závěrečná zpráva musí obsahovat: 

a) informaci o výběru firmy, která bude realizovat opatření navržená v analýze, tzv. ESCO firma; 

b) jméno a kontaktní údaje vybrané ESCO firmy; 

c) vítězný návrh ESCO firmy. 

7. Příjemce dotace je povinen MPO předložit podklady pro závěrečné vyhodnocení akce (projektu) 

do termínu uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (řádek 2042). 

8. Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce (projektu) musí obsahovat: 

a) informace o průběhu realizace vybraných opatření; 

b) fotodokumentace realizovaných opatření. 

9. Pokud nebude možné dodržet závazné ukazatele a termíny akce uvedené v Rozhodnutí a 

Podmínkách, je příjemce dotace povinen podat MPO písemnou žádost o změnu Rozhodnutí, a 

to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Žádost musí obsahovat 

specifikaci změn včetně jejich zdůvodnění a návrhu dalšího postupu. U indikátorů, parametrů, 

ukazatelů bilance finančních potřeb a zdrojů, u kterých bude požadována změna, je nutno v 

žádosti uvést původní hodnoty uvedené v Rozhodnutí a návrhy jejich nových hodnot včetně 

zdůvodnění změn. Není-li možné dodržet termín uvedeny v Rozhodnutí, musí žadatel alespoň 7 

dnů před vypršením takového termínu zaslat na MPO žádost o prodloužení daného termínu. 

Žádost musí obsahovat termín původní a návrh nového termínu. MPO žádost posoudí a 

rozhodne o dalších krocích. Žádost musí byt podána před termínem, kdy má byt daná 

povinnost splněna, jinak na žádost nebude brán zřetel. 

10. Akce je považována za vypořádanou, vydá-li MPO Závěrečné vyhodnocení akce (projektu). 

D) Ostatní podmínky, jejichž porušení nebude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně 

ve smyslu zákona č 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

1. Příjemce dotace je povinen na výzvu a ve stanovené lhůtě poskytovat MPO další doplňující údaje 

nutné k ověření průběhu a kvality realizace produktu a věrohodnosti předkládaných informací. 

Tím nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České 

republiky. 

2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy, dotačního 

titulu a výše poskytnuté dotace. 
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3. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo průběžnou a závěrečnou zprávu a podklady pro 

závěrečné vyhodnocení projektu volně šířit, z jejích částí citovat, kopírovat je a informace z 

těchto dokumentů dále zpracovávat. 

4. Příjemce dotace je povinen písemně informovat MPO o případných kontrolách finančních úřadů 

nebo jiných orgánů státní správy ČR týkajících se Programu, především pak o zjištěních těchto 

orgánů a jejich konečných rozhodnutích do doby vystavení Závěrečného vyhodnocení akce 

(projektu). 

5. Příjemce obdrží dotaci na svůj účet vedený u jím vybraného bankovního domu v ČR. Dotace bude 

poskytnuta jednou zúčtovatelnou platbou po podpisu Podmínek čerpání neinvestiční dotace 

příjemci (Podmínky) na výše uvedený účet. OSS obdrží dotaci po podpisu Podmínek podle části B) 

odst. 10 těchto Podmínek. 

 

Podmínky vydává: Ministerstvo průmyslu a obchodu tel: XXXXXXXXXX 
Na Františku 32 fax: XXXXXXXXX 
110 15 Praha 1 e-mail: XXXXXXXXXXXX 

 

Příjemce dotace podpisem přijímá tyto Podmínky a zavazuje se je bezvýhradně plnit. 

Datum: Razítko a podpis statutárního zástupce: 

Titul, jméno o příjmení statutárního zástupce: 
 

 

Datum: 9.11. 2017 
Razítko a podpis zástupce MPO: 

 

 

Titul, jméno a příjmení zástupce MPO: 
 

Ing. Vladimír Sochor, ředitel odboru 32300 

 

 
  

 
* 
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ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA) 

 

Dotace 100 000,00Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identifikační údaje 

 

Poskytovatel 

Adresa 

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu Na 

Františku 1039/32, 11015 Praha 1 

Identifikační číslo 

Identifikační číslo EIS 

Typ financování 

122D222007503 

EF17-2F00008 Ex post 
 

Program 12222 - Státní program na podporu úspor energie  

 

Název akce (projektu) Studie proveditelnosti "Energeticky úsporný projekt ve Vězníci Všehrdy" 
 

Účastník Vězeňská služba České republiky IČ nebo RČ 00212423 
   

Ulice Soudní 1672/1a 
 

Osoba oprávněná Pavel Skřička - Obec Praha 
   

PSČ 140 00 
 

Telefon XXXXXXXXXXXXX Místo realizace Všehrdy 
 

E-mail XXXXXXXXXXXXXX Alokace v území (LAU) CZ0422 Chomutov 
 

Souhrn financování  Údaje v Kč 

Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max1) Vlastní zdroje (min1) CELKEM 
2017 100 000,00 50 000,00 150 000,00 

Celkem 100 000,00 50 000,00 150 000,00 
1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.  
 

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost 

2022 Vydání Registrace akce (projektu) 29.11.2017 max 

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 31.12.2018 max 

2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 31.12.2020 max 
 

Cíl akce (projektu) 

Snížení energetické náročnosti národního hospodářství a snížení vlivu na životní prostředí. 

Kód Indikátory akce (projektu) 
Měrná 

jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

Datum 
dosažení 

1 Objem uspořené energie (GJ/rok) 0,00 7 848,00 31.12.2020 
 

Kód Parametry akce (projektu) 
Měrná 

jednotka Hodnota Závaznost 
Minimální 
hodnota2 

Maximální 
hodnota 

 

Parametry nebyly stanoveny. 
     

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).  
 

122D222007503 | EP6 | EDS_SMVS_pracovni | č. j. ROZH. 2 - 7503 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 11015 Praha 1 

Datum tisku dokumentu 30.11.2017 (14:41:38) 
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V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit). 
3 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu, jsou závazné objemy sloupce celkem v letech.Datum tisku dokumentu 30.11.2017 (14:41:38)  

Financování akce (projektu) v letech údaje v Kč 

Kód Název řádku 
Skutečnost 
před 2016 

Skutečnost 
2016 

Uvolněno v 
roce 2017 

Aktuální rok 
2017 2018 2019 

Od 
1.1.2020 

Celkem v 
letech3 Závaz. 

Min/Max 
hodnotí 

5159 Jiné výše neuvedené náklady realizace projektu 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 MIN 
 

515s Ostatní náklady realizace projektu 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 
  

54ps SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 
  

5570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 MAX 
 

557s 
Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 

  

5679 VZ - Jiné vlastní zdroje účastníka programu 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 MIN 
 

567s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 
  

59zs SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 
0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 

  

SOUHRN za SR NEINV 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 
  

SOUHRN za SR 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 
  

z toho prostředky EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

z toho prostředky FM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 
  

SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACÍ PROSTŘEDKŮ EU 0,00 0,00 50 000,00 50 000.00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 
  

SOUHRN ZDROJŮ CELKEM 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 
  

 

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce údaje v Kč 

Kód Název řádku PVS 
Druhové 
třídění 

Odvětvové 
třídění 

IISSP 
Zdroj 

IISSP 
Účel 

Účelový 
znak 

Typ SR 
Uvolněno v 
roce 2017 Aktuální rok 2017 

5570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 5010010071 5166 211500 1100000 
  

VSR 100 000,00 100 000,00 

SOUHRN za SR NEINV 100 000,00 100 000,00 

SOUHRN za SR 100 000,00 100 000,00 

z toho prostředky EU 0,00 0,00 

z toho prostředky FM 0,00 0,00 
2 
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Podmínky účasti státního rozpočtu 
Nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou Podmínky čerpání dotace v programu EFEKT. Dotace je poskytována ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů a je poskytována ex post, tj. po vypracování analýzy, dále je dotace poskytována v režimu de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 

 

Schválení poskytovatelem 

Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu 
  

Útvar MPO 32300   

Schválil Ing. Vladimír Sochor Vypracoval XXXXXXXXXXX 

Funkce ŘO 32300 Telefon XXXXXXXXXX 
č.j. ROZH. 2 - 7503 E-mail XXXXXXXXXXXX 
 


