
 
 
 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY  
KOMPONENTA 2.5.3 

 
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. NPO 1/2023 

Mobilní energetická konzultační a informační střediska (M-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. 7 e) části B) se mění takto: speciální typ konzultace „Návrh energetických opatření“ 

(dále jen „NEO“) – NEO je dokument, jehož zpracování se řídí příslušným metodickým 
pokynem zveřejněným na stránkách www.mpo-efekt.cz. Tyto konzultace budou hrazeny 

pouze při dodržení těchto Podmínek a Pravidel pro činnost EKIS/M-EKIS, což je záznam do 
CEEK a k němu přiložení NEO NEO-R nebo NEO-B). Konzultace NEO a konkrétní dokument NEO 
musí být zpracován v daném období čerpání prostředků. 

 

• odst. 7 f) části B) se mění takto: speciální typ konzultace „Komunitní energetika“ (dále jen 
„KE“) a „Návrh energetických opatření pro obce“ (dále jen „NEO-O“) - tento typ 
konzultace/služby smí poskytovat pouze EKIS a M-EKIS, které o to požádá v rámci samostatné 

žádosti o dotaci uveřejněné na stránkách www.mpo-efekt.cz. Podmínky poskytování a úhrady 

této služby budou stanoveny v samostatné výzvě, bude-li vypsána. 
 

• odst. 1 části C) se mění takto: Maximální výše dotace může činit 1.600.000 Kč po dobu trvání 

realizace projektu, nejvýše však 100 % způsobilých výdajů. 
 

• odst. 2 části C) se mění takto: je přidán bod c. předpokládaný počet NEO-R a NEO-B: počet / 

rok 
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• odst. 3 části C) se mění takto: Pokud byla Rozhodnutím přidělena částka nižší, než je maximální 

výše dotace stanovená v části C) odst. 1 a příjemce dotace tuto částku vyčerpá před 
uplynutím termínu realizace, poskytovatel dotace umožňuje příjemci v souladu se zákonem 

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, požádat o navýšení dotace prostřednictvím 
portálu AIS-MPO. Každé navýšení je možné nejvýše o 400.000 Kč až do vyčerpání maximální 
výše dotace, viz. odst. 1 část C). 

 

• odst. 4 části C) se mění takto: jsou přidány body c. jednotnou sazbou 8 000 Kč za 1 speciální 
konzultaci typu „Návrh energetických opatření“ (NEO-R) pro rodinný dům; a d. jednotnou 
sazbou 16 000 Kč za 1 speciální konzultaci typu „Návrh energetických opatření“ (NEO-B) pro 

bytový dům; 
 

• odst. 5 části C) se mění takto: Za způsobilé výdaje se považují výdaje vzniklé a uhrazené od 

1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 vyjma mezd vlastních zaměstnanců (v případě, že je žadatelem 

MAS), které mohou být uhrazeny do 20. 1. 2026. 

 

• 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 vyčerpány nejpozději do 31. 12. 2025. 

 

• odst. 3 části D) se mění takto: Vyúčtování dotace (součást závěrečné zprávy) je založeno na 

výkazu konzultací v CEEK za období 1. 1. 2022 až 31. 12. 2025. Nevykáže-li příjemce k tomuto 

dni nárok na celou vyplacenou dotaci (konzultace včetně DA, NEO), je povinen bez výzvy vrátit 
nevykázané finanční prostředky a odeslat je na účet poskytovatele č. 6015–1525001/0710 
nejpozději do 20. 1. 2026. Pokud příjemce dotace vyčerpá prostředky před uplynutím 

termínu realizace a požádá o navýšení dotace, je povinen zaslat poskytovateli dotace 

prostřednictvím portálu AIS-MPO průběžnou zprávu s vyúčtováním dosud čerpaných 
prostředků. 

 

• odst. 4 části D) se mění takto: Příjemce je povinen odeslat prostřednictvím portálu AIS-MPO 
závěrečnou zprávu (podklady pro finanční vypořádání dotace, dále jen ZZ) v termínu do 

31. 1. 2026. Součástí ZZ je i vyúčtování dotace. Metodika a formulář pro vyúčtování bude k 
dispozici na webové stránce poskytovatele dotace www.mpo-efekt.cz. Rozsah závěrečné 
zprávy je specifikován dále. 

 

• odst. 5 části D) se vypouští 
 

• odst. 6 b) části D) se mění takto: komentář vč. vyhodnocení stanovených parametrů. 
Komentář musí obsahovat údaje o programu, číslo dotace, příjemci dotace, dále údaje o 

celkové výši dotace, výši vratky, počtu a typu konzultací ke dni 31. 12. 2025, 
 

• odst. 6 části D) se mění takto: přidává se bod g. skeny všech evidenčních listů, jednotlivé názvy 

vkládaných souborů odpovídají pořadí EL (např. EL 1, EL 2-5 atd.) 

 

• odst. 12 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 a návrh dalšího postupu. Poskytovatel dotace žádost 
posoudí a rozhodne o dalších krocích. Žádost musí být podána před termínem, kdy má být  
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daná povinnost splněna, jinak na žádost nebude brán zřetel. Pro účely této dotace nebude 

akceptována žádost o změnu, která se týká změny termínu dodání ZZ podle části D) odst. 3, 4 
a 6 těchto podmínek. 

• odst. 3 části E) se mění takto: přidává se bod e. V průběhu konzultace typu NEO zpracuje 

poradce v souladu s metodickým pokynem a pravidly pro činnost EKIS/M-EKIS pro klienta 
NEO-R nebo NEO-B. Konzultace je evidována v CEEK jako speciální typ konzultace a vytvořený 

dokument je nedílnou elektronickou přílohou ke vzniklému EL konzultace. 
 

• odst. 3 b) a c) části F) se mění takto: Dopustí-li se příjemce nedodržení termínu doručení ZZ 
dle části D) odst. 4 těchto podmínek do 31. 1. 2026, bude podléhat krácení dotace ve výši 
5.000 Kč. Dopustí-li se příjemce nedodržení termínu vrácení nevyčerpané části dotace na účet 

poskytovatele dotace dle části D) podmínek do termínu 20. 1. 2026, bude podléhat krácení 
dotace ve výši 5.000 Kč.  

 

• odst. 6 v části G) se mění takto: Skartace dokumentů, které souvisejí s přidělením 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. 

 

 
 


