
                   
 

 
STÁTNÍ PROGRAM NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE  

EFEKT III PRO ROK 2023 
 

 
Dodatek č. 1 k Podmínkám čerpání neinvestiční dotace  

 (dále jen „Dodatek“ a „Podmínky“) jsou nedílnou součástí 

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace  

(dále jen „Rozhodnutí“), které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“) 

Výzva č. EFEKT 1/2023 

Osa podpory 2 – Poradenská činnost 

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS) 

 

1. Tímto Dodatkem se mění tyto body Podmínek: 
 

• v části A) se přidává odst. 8 ve znění: Činnosti vykonané v rámci této dotace nemohou být 
uplatněny a vykazovány (ani částečně) v rámci jiného dotačního programu. Jedná se zejména 
o program Nová zelená úspora Light a další výzvy v rámci Národního plánu obnovy. Jakékoliv 
případy dvojího financování budou posuzovány jako závažné porušení podmínek 
pro poskytnutí podpory. 
 

• odst. 6 části C se mění takto: Za způsobilé výdaje se považují pouze veškeré typy konzultací 
a služeb včetně paušálních náhrad, které jsou řádně a prokazatelně doloženy v souladu s částí 
D) Podmínek.  
 

• odst. 7 části C se mění takto: Dotace je ve smyslu vyhlášky č. 560/2006 Sb., poskytována formou 

příkazu k převodu prostředků na účet příjemce dotace. Poskytnuté státní prostředky musí být 

v plné výši vyčerpány, tj. do 31. 12. kalendářního roku, ve kterém byly prostředky poskytnuty, 

ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.  

• odst. 1 části D) se mění takto: Je-li to pro příjemce relevantní, veškeré výdaje projektu musí 
vést buď v účetnictví (dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) nebo daňovou 
evidenci (dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Žadatel 
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je povinen všechny transakce související s projektem odděleně identifikovat od ostatních 
účetních transakcí s projektem nesouvisejících a vést analytickou evidenci s vazbou 
ke konkrétnímu projektu. Na dokladech musí být povinně uvedeno registrační číslo projektu, 
jinak nebudou akceptovány. 
 

• odst. 2 části D) se vypouští 
 

• odst. 6 části D) se vypouští 
 

 

• odst. 7 bod a) v části D) se mění takto: tiskopis "příloha č. 3A“ k vyhlášce č. 367/2015 Sb., 
o finančním vypořádání, dostupný na stránkách www.mpo-efekt.cz; 

 

• odst. 7 bod c) v části D) se mění takto: seznam EL a informaci o místě a způsobu uložení 
a zabezpečení EL z hlediska ochrany osobních údajů během roku; 
 

• odst. 7 bod d) části D se vypouští 
 

• odst. 7 bod e) části D se mění na bod d) 
 

• odst. 7 části D) se mění takto: přidává se bod e. skeny všech evidenčních listů, jednotlivé názvy 
vkládaných souborů odpovídají pořadí EL (např. EL 1, EL 2-10 atd.). Skeny EL je možné provést 
hromadně do souboru o maximální velikosti 15 MB. 
 

• odst. 13 části D) se mění takto: Pokud nebude možné dodržet závazné ukazatele a termíny 
akce uvedené v Rozhodnutí a Podmínkách, je příjemce dotace povinen podat písemnou žádost 
o změnu Rozhodnutí, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti 
dozvěděl. Žádost se zasílá poskytovateli dotace prostřednictvím portálu AIS MPO. Žádost 
musí obsahovat specifikaci změn návrhu dalšího postupu. Poskytovatel dotace žádost posoudí 
a rozhodne o dalších krocích. Žádost musí být podána před termínem, kdy má být daná 
povinnost splněna, jinak na žádost nebude brán zřetel. Pro účely této dotace nebude 
akceptována žádost o změnu, která se týká změny termínu vyúčtování dotace podle části D) 
odst. 3, 4, 5 těchto podmínek. 
 

• odst. 5 v části E) se mění takto: Příjemce je povinen v kanceláři EKIS bezpečně archivovat EL 
v souladu s legislativními nároky GDPR. 
  

• odst. 8 v části G) se mění takto: Skartace dokumentů, které souvisejí s přidělením a čerpáním 
dotace, podléhá platné legislativě, zejména zákonu o účetnictví a daňovému řádu, ze kterých 
vyplývá zákonná povinnost archivovat dokumenty k dotaci po dobu 10 let. 
 

2. Příjemce dotace svým podpisem potvrzuje, že se s Podmínkami upravenými Dodatkem seznámil, 

rozumí jim a zavazuje se je bezvýhradně plnit. 


