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Metodický pokyn k prokázání plnění povinnosti DNSH
„významně nepoškozovat“
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Žadatelé o podporu z programu Národního plánu obnovy jsou povinni v žádosti zaškrtnout Čestné
prohlášení DNSH „významně nepoškozovat“, dále vyplnit kontrolní seznam a určit, který ze šesti
environmentálních cílů vyžaduje v případě jejich projektu věcné posouzení opatření z hlediska zásady
„významně nepoškozovat“ poskytovatelem dotace. Na základě údajů vyplněných v kontrolním seznamu
provede poskytovatel dotace vyhodnocení, zda realizací příslušného projektu má vliv na následující
environmentální cíle:


zmírňování změn klimatu;



přizpůsobování se změně klimatu;



udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů;



oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace;



prevence a omezování znečištění ovzduší, vody nebo půdy;



ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů.

V případě, že žadatel o podporu určí, že realizace neovlivňuje environmentální cíle, poskytne poskytovateli
dotace vysvětlení. Významné ovlivňování/negativní vliv na environmentální cíle bude mít za následek
zamítnutí příslušného navrhovaného projektu/opatření.

Podpůrné důkazy
Realizací projektů výzvy nemá nebo by docházet nemělo k negativnímu vlivu na 6 environmentálních cílů,
které jsou vyjmenovány výše.
Žadatel o podporu je povinen vyplnit odůvodnění pravdivě a identifikovat veškeré podpůrné důkazy,
které má k dispozici. Ukázky podpůrných důkazů jsou k dispozici zde https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01). Upozorňujeme, že podpůrné důkazy slouží jako ukázky a
nejsou plným výčtem podpůrných důkazů.

Příjemce dotace prokáže příslušnými smlouvami, fakturami a dalšími průkaznými podklady, že došlo
v souladu s platnou legislativou k řádné recyklaci stavebního a demoličního odpadu vzniklého během
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z anglického Do not significant harm (DNSH)
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realizace konkrétního projektu. Minimální míra recyklace je stanovena na alespoň 70 % stavebního a
demoličního odpadu.
V případě, že během realizace projektu vzniknou okolnosti, které zakládají předpoklad porušování principu
„výrazně nepoškozovat“, je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace. Ten následně
předložené skutečnosti vyhodnotí. Porušení principů „výrazně nepoškozovat“ může mít za důsledek výzvu
k vrácení poskytnuté podpory.
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Metodický pokyn v oblasti střetu zájmů
Povinnosti žadatele/příjemce
Žadatel/příjemce je povinen doložit podepsané Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů ve vztahu
k poskytovateli podpory, kde čestně prohlásí a vylučuje střet zájmů svůj a svých zainteresovaných osob
(dodavatelů, subdodavatelů), ve vztahu k zainteresovaným osobám u dotčených subjektů NPO, a to pouze
těm, které mu jsou v době podpisu Čestného prohlášení známy.
V tomto Čestném prohlášení musí žadatel/příjemce vždy uvést název/jméno zainteresované osoby na
straně žadatele/příjemce podílející se na realizaci operace, jejího skutečného majitele, vztah
k žadateli/příjemci, tj. realizátorovi operace. A dále, pokud má povinnosti zapisovat do ISSM skutečné
majitele, musí tyto skutečné majitele uvádět v Čestném prohlášení.
Žadatel/příjemce je povinen toto Čestné prohlášení dotčenému subjektu NPO předkládat vždy před
uzavřením právního aktu a dále ve spojitosti s ukončením operace.

Doplňující informace ke Střetu zájmů z rodinných a citových důvodů
V souladu s odst. 3 čl. 61 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:


z rodinných důvodů,



z důvodů citových vazeb,



z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož
státu, kterým není ČR),



z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na
provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám) nebo



z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu například účastníka finančních operací
nebo jiné osoby dle odst. 1 čl. 61 Finančního nařízení.

Ke střetu zájmů může dojít i v případě, že dotyčná osoba nemá ze situace skutečný prospěch, jelikož
postačuje, aby okolnosti ohrozily nestranný a objektivní výkon jejich funkcí na straně:


Statutárního orgánu či člena statutárního orgánu žadatele/příjemce (včetně prokuristů);



Společníka obchodní společnosti, člena družstva, který je žadatelem/příjemcem.

Vztahy založené na rodinné příslušnosti dle odst. 3 čl. 61 Finančního nařízení rozlišují „rodinné“ a „citové“
vazby. Pro ohrožení nestrannosti osoby z rodinných důvodů není zapotřebí citové vazby mezi členy
rodiny. Ke střetu zájmů nedochází automaticky v důsledku rodinného vztahu. Musí být ohrožena
nestrannost dotyčné osoby (ve výjimečných případech není nutné prokazovat ohrožení nestrannosti).
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Z účelu čl. 61 Finančního nařízení, kterým je ochrana integrity plnění rozpočtu a důvěry veřejnosti, lze
vyvodit, že pojem „rodina“ má zahrnovat i vztahy mezi dotyčnou osobou a žadatelem/příjemcem a jeho
zainteresovanými osobami, které by běžně vzbuzovaly podezření ohledně možného nepřiměřeného
rodinného vlivu na vztah s dodavateli, subdodavateli a dalšími spolupracujícími subjekty.
Mezi základní rodinné vztahy patří přinejmenším následující vztahy, byť vznikly na základě osvojení:


manžel/manželka (včetně partnera/partnerky, s nímž/níž je osoba v (ne)registrovaném jiném než
manželském svazku),



děti a rodiče,



(pra)prarodiče a (pra)vnoučata,



(nevlastní) bratři a sestry (včetně těch pocházejících ze smíšených rodin),



strýcové a tety, neteře a synovci, bratranci a sestřenice z prvního kolene, tchán/tchýně, zeť/snacha,
švagr/švagrová, nevlastní rodiče a nevlastní děti.

Existence některého z těchto rodinných vztahů mezi dotyčnou osobou a zúčastněnou stranou by měla být,
mimo případy výjimečných a objektivně věrohodných okolností, přinejmenším považována za situaci, již lze
objektivně vnímat jako střet zájmů. Podobně by osobní přátelství (nebo vztahy mezi kmotrem/kmotrou a
kmotřencem/kmotřenkou), které může zahrnovat užší vazbu než s osobou základních rodinných vztahů,
mohlo vést ke vzniku situace, kdy by dotyčná osoba svým zvláštním vztahem s tímto přítelem mohla
ohrozit svou nestrannost a objektivitu. Každý, kdo trvale žije v domácnosti s dotyčnou osobou, se
přinejmenším nachází v situaci, již lze objektivně vnímat jako střet zájmů, pokud tento závěr není vyvrácen
objektivně přijatelným protiargumentem.
O nepřímý zájem se také může jednat, pokud existuje nepřímý osobní (rodinný) vztah se subjektem
společnosti, pro nějž společnost druha nebo manžela s vysokou mírou pravděpodobnosti bude
nejvýznamnějším subdodavatelem 2.

Vztah čl. 61 Finančního nařízení a směrnice o zadávání veřejných zakázek
Dotační vztah je vztah veřejnoprávní 2 Afs 58/2005-90, zatímco v občanskoprávních vztazích jsou jejich
účastníci v zásadně rovném postavení, při poskytování dotací ze státního rozpočtu je zachováno
vrchnostenské postavení poskytovatele dotace. Z tohoto jeho postavení plyne, že může autoritativně
rozhodovat o podmínkách poskytnutí dotace, které jsou předmětem jednání mezi ním a příjemcem dotace
pouze v té míře, jak stanoví zákon, tedy poskytovatel dotace.

2

Střet zájmu se týká osob na úrovni žadatelů, administrativních pracovníků na straně MPO a žadatele, dodavatelů a
subdodavatelů. Následná úroveň v pořadí druhého subdodavatele možného střetu zájmů nejsou relevantní.
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Čl. 24 stávající směrnice o zadávání veřejných zakázek řeší právě vztahy spojené s výběrem dodavatelů a
ukládá povinnost zajistit, aby veřejní zadavatelé přijali vhodná opatření k účinnému předcházení, zjišťování
a nápravě střetu zájmů, který vzniká při provádění zadávacích řízení. V souladu s judikaturou ESD byl
požadavek na zamezení střetu zájmů odvozen ze zásad rovného zacházení a transparentnosti. S ohledem
na skutečnost, že zásady rovného zacházení a transparentnosti, z nichž požadavek na zamezení střetu zájmů
vychází, se obecně uplatňují v oblasti zadávání veřejných zakázek (a to i u zakázek, které nepodléhají
zadávacím směrnicím), pak je třeba požadavky na zamezení střetu zájmů považovat za stejně platné jak pro
zakázky nad, tak pod prahovými hodnotami stanovenými v zadávacích směrnicích.
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Metodický pokyn systému varovných signálů „RED FLAGS“
Cílem systému varovných signálů RED FLAGS je nastavení systému včasné identifikace varovných signálů
rizik v oblasti podvodů, korupce, dvojího financování či střetu zájmů na úrovni celého NPO i jednotlivých
komponent.

Zápis skutečných majitelů (žadatele/konečného příjemce) v evidenci
skutečných majitelů
V případě zápisu skutečných majitelů (žadatele/konečného příjemce) v evidenci skutečných majitelů bude
znemožněno, aby byla přiznána podpora žadateli/konečnému příjemci, který nemá zapsány skutečné
majitele dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu, v evidenci skutečných majitelů dle zákona č. 37/2021 Sb., Zákon
o evidenci skutečných majitelů3. Toto ustanovení se netýká osob, které nemají povinnost zápisu skutečných
majitelů dle zákona4.
Žadatelé a operace (podpořené projekty), jež nebudou mít zapsány osoby skutečných majitelů v evidenci
skutečných majitelů (kromě těch subjektů, jež nemají ze zákona tuto povinnost), budou vždy vyjmuty
z financování v rámci NPO, a případně u nich budou uplatněny další interní postupy, např. ukončení
operace.
Pro účely povinné evidence a zajištění srovnatelných informací o využívání finančních prostředků jsou od
žadatelů požadovány následující kategorie údajů:


jméno/název příjemce finanční podpory (u všech operací);



jméno dodavatele/zhotovitele/poskytovatele služeb a jejich subdodavatele;



jméno, příjmení a datum narození skutečného majitele nebo majitelů, příjemce finančních
prostředků (u všech operací).

3

Žadatel zjistí v systému AIS z ARES.
Skutečného majitele nezjišťují a neevidují ty subjekty, o nichž podle § 7 Zákona o evidenci skutečných majitelů
platí, že jej nemají.
4
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Komplementarita financování a principy pro vyloučení rizika dvojího
financování
Operace podpořené v rámci NPO mohou získat i další podporu z jiných zdrojů EU, případně národních
zdrojů, pokud je to v souladu s pravidly veřejné podpory a ustanoveními příslušných výzev/programů
podpory (tj. správce programu umožnil kombinaci podpor z více výzev/programů podpory).
Nikdy ale nesmí být totožný výdaj nebo jeho část hrazena vícenásobně z několika zdrojů. Pokud u operací
dochází k souběhu podpor, příjemce musí být schopen jednoznačně odlišit a prokázat vazby mezi zdroji a
jimi podpořenými výdaji, nebo jejich částmi (především prostřednictvím nástrojů analytického účetnictví a
na základě detailní evidence výdajů, dodávek, prací a služeb v účetnictví žadatele). Příjemce musí dále
hlásit, že na dané operaci dochází k souběhu podpor a indikovat z jakého zdroje a v jaké výši čerpá
souběžnou podporu. Operace nebo výdaje, u kterých je patrný překryv podpor na totožné výdaje, nebo
jejich části, budou zamítnuty, respektive jim nebude přiznána podpora z NPO a budou uplatněny běžné
postupy dle národní legislativy.
Žadatel se podpisem čestného prohlášení v žádosti o podporu zavazuje, že na danou operaci a její výdaje
nebo části nečerpal a nebude čerpat jinou veřejnou podporu (z fondů EU, státního rozpočtu a dalších
veřejných zdrojů) mimo podpory z NPO (překryv podpor na totožné výdaje musí být vyloučen, souběh
podpor je povolen, za předpokladu řádného odlišení zdrojů a výdajů v případě povolených komplementarit
nebo povoleného vícezdrojového financování).
Žadatel je povinen evidovat a odlišovat zdroje (ve svém analytickém účetnictví nebo detailní účetní
evidenci), a vazby zdrojů na jimi podpořené výdaje, nebo jejich části.
Pro investice a výdaje realizované v rámci NPO platí povinnost označovat veškeré nárokované výdaje
specifickým identifikátorem (např. číslo operace) pro jednoznačné přiřazení daného výdaje ke konkrétní
operaci. V případě souběhu podpor musí být rozlišeno v rámci účetní či jiné evidence, že se nejedná o dvojí
financování. V případě, kdy není možné výdaje identifikovat v účetní evidenci, je nutné vést jiný typ
evidence, která bude toto sledovat. Údaje o veškerých výdajích a dodavatelích budou archivovány pro
možnost zpětného ověření a kontroly.

Principy pro vyloučení rizika střetu zájmů subjekty vlastněnými
veřejnými funkcionáři
Z podpory musí být vyloučeny subjekty, jež jsou vlastněny veřejnými funkcionáři, nebo jimi ovládanými
osobami. Nebude přiznána podpora žadateli, jehož alespoň z 25 % vlastní veřejný funkcionář nebo jím
ovládaná osoba, dle § 4c zákona č. 159/2006 Sb., Zákona o střetu zájmů.
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Dle podmínek aplikovatelnosti § 4c bude ověřena přímá nebo nepřímá majetková účast nebo jiné angažmá
veřejného funkcionáře uvedeného v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů v obchodní společnosti, která
je žadatelem, a případné jeho kvalifikované angažmá (postavení zakladatele, svěřenského správce,
beneficienta nebo osoby vykonávající dohled nad správou) ve svěřenském fondu, do něhož byla taková
obchodní společnost vložena.
Přehled veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů zpracovává a
pravidelně publikuje Ministerstvo spravedlnosti na svých webových stránkách5.
Shodné podmínky jsou platné pro dodavatele/zhotovitele/poskytovatele služeb, ve kterých veřejný
funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti dle § 4b zákona o střetu zájmů.
Za tímto účelem je nutné ze strany žadatele předložit čestné prohlášení, kdy každá osoba čestně prohlásí,
že vylučuje střet zájmů ve vztahu k uchazeči o podporu.

Principy pro vyloučení rizika podvodů a korupce
Ze strany poskytovatele je nastaven takový systém, který bude efektivně bránit podvodům a možné korupci
prostřednictvím kontrolních hodnotících listů pro předběžné, průběžné i následné administrativní kontroly
a kontroly u žadatelů na místě.
Indikátorem podvodu je prokazatelná snaha žadatele/účastníka zadávacího řízení/dodavatele uvést
nepravdivé nebo neúplné informace, informace v rozporu se skutečností, které mohou vést
k neoprávněnému poskytnutí podpory, vyplacení podpory nebo proplacení výdajů dodavateli ze smlouvy.
Může se jednat např. o fingovaná plnění, falšované účetní nebo daňové doklady, nepravdivý posudek znalce
apod.
Žádný příjemce, dodavatel ani operace není předem vyloučen z možného budoucího provedení kontroly
na místě.

Vykazování výdajů
Žadatel je povinen způsobilé výdaje nárokované pro danou operaci řádně doložit, a to příslušným účetním
dokladem nebo další podpůrnou dokumentací. Prostřednictvím účetních, daňových či jiných dokladů
prokazuje žadatel vždy věcnou a časovou způsobilost pro vznik výdaje, přímou vazbu vynaloženého výdaje
na operaci a jeho nezbytnost pro její realizaci.

5

https://justice.cz/web/msp/seznam-vf
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Žadatel musí být schopen jednoznačně odlišit zdroje, a jimi podpořené výdaje, nebo jejich části (např.
prostřednictvím analytické evidence v účetnictví, prostřednictvím detailní evidence výdajů a provedených
prací, dodávek a služeb).
Řádně nedoložené výdaje se považují za nezpůsobilé.
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Metodický pokyn publicity a komunikace
Příjemce dotace odpovídá za informování veřejnosti o realizaci projektu za finanční spoluúčasti Evropské
unie. Každý příjemce dotace musí dodržovat pravidla jednotné publicity stanovené v následujícím textu.

Základní povinnost příjemců
V rámci všech informačních a komunikačních opatření dává příjemce najevo podporu na operaci z NPO tím,
že zobrazuje znak EU, odkaz na EU a odkaz na fond (NPO) nebo fondy, z nichž je operace podporována. Tato
povinnost bude splněna použitím loga EU. Během provádění investiční operace je příjemce povinen
informovat veřejnost o podpoře získané z fondů tím, že splní jeden z níže uvedených bodů:



Zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje, stručný popis operace,
včetně jejích cílů a výsledků a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční
podpora od EU.



Umístí po zahájení realizace investice6 s podporou do výše 1 mil. EUR alespoň 1 plakát s
informacemi o investici (min. velikost A3). Investicí se rozumí operace, která zahrnuje
financování fyzického objektu (např. stroje, zařízení, technologie), infrastrukturu nebo
stavební práce.



V případě operací podporovaných z NPO příjemce zajistí, aby subjekty, které se na operaci
podílejí, byly o tomto financování informovány. Každý dokument týkající se provádění
operace, jenž je použit pro informování veřejnosti nebo pro cílové skupiny o podpořené
operaci nebo její části, včetně jakéhokoliv potvrzení účasti nebo jiného potvrzení, musí
obsahovat prohlášení o tom, že operace byla podpořena z NPO. Tato povinnost je zcela
splněna tím, že příjemce bude o podpořené operaci referovat následujícím způsobem
zobrazením znaku EU spolu s názvem fondu/fondů. Výše uvedený způsob je doporučenou
nejjednodušší variantou.



Vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost dočasný billboard (po dobu realizace
investice, která zahrnuje financování fyzického objektu, infrastrukturu nebo stavební práce
a příspěvek NPO činí minimálně 1 mil. EUR), jež bude po dokončení realizace operace
nahrazen stálou pamětní deskou/billboardem.



Pro již ukončené projekty se použijí výše uvedené postupy obdobně.

6

Z hlediska zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších prováděcích předpisů MF se jedná o dlouhodobý hmotný a
nehmotný majetek.
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Užití loga
Každý jednotlivý příjemce podpory musí ve všech komunikačních činnostech dodržovat pravidla jednotné
publicity stanovené Evropskou komisí pro práci s prostředky z NPO, dle čl. 34 Nařízení 2021/241. V závislosti
na charakteru aktivit musí umožnit viditelné označení spolufinancování prostředků z EU, tzv. Financování v
rámci NEXT GENERATION EU (dále „znak EU“). Pokyny pro uvedení jednotných log a loga ke stažení jsou
k dispozici na
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/.7

Obrázek 1: Logo Evropské komise k NPO

LOGA

NextGenerationEU

a

Národního

plánu

obnovy

naleznete

na

tomto

odkazu

https://www.planobnovycr.cz/dokumenty
LOGO

Ministerstva

průmyslu

a

obchodu

naleznete

na

tomto

odkazu

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/ministerstvo/loga-ke-stazeni/loga-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-220428/

Obecná pravidla pro používání loga:



Kromě loga nesmí být ke zviditelnění podpory ze strany EU primárně využita žádná jiná
vizuální identita ani logo, pokud není poskytovatelem dotace stanoveno jinak. Znak musí
zůstat zcela čitelný a samostatný a nelze jej upravit ani překrývat přidáním dalších
vizuálních značek nebo textu. Pokud je znak EU zobrazen ve spojení s jiným logem, musí mít
znak EU nejméně stejnou velikost (měřeno na výšku nebo šířku) jako největší z těchto
dalších použitých log a musí mít obdobné viditelné umístění.



Grafické normy dle pokynů (vizuální manuál) jsou dostupné v .pdf formě (pouze anglicky)
na https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/

7

Odkaz pro stažení loga/typu/logotypu
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V celém NPO se u základních opatření v oblasti publicity (např. pamětní desky, billboardy,
titulní strany dokumentů, webové stránky operace) kromě obecného loga, tj. znak EU a
případně loga NPO ČR nepoužívají loga dalších subjektů (např. dodavatelů, subdodavatelů).



Loga se vždy umisťují tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich umístění a velikost musí být
úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu.



Pokud jsou loga zobrazována na internetových stránkách, musí být vždy v barevném
provedení. Ve všech ostatních případech musí být použito barevné provedení kdykoli je to
možné. Monochromatickou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech. Tento
metodický pokyn stanovuje, že za odůvodněný případ použití monochromatického loga lze
považovat případy, kdy jsou materiály tištěny na běžných kancelářských tiskárnách a další
případy, kdy materiál barevnou variantu neumožňuje, nebo by použití barevné verze log
bylo nehospodárné, neekologické či neestetické.



Pořízení černobílé kopie barevného originálu se nepovažuje za nedodržení pravidel
publicity.
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Řešení nejasností při aplikaci metodických pokynů
Pokud není pro danou operaci/dotační projekt metodický pokyn příjemci dotace návodný nebo jej nelze
z objektivních důvodů zcela aplikovat, případně nejsou uvedeny další podmínky v rámci Podmínek čerpání
investiční dotace, kontaktuje nejpozději v době, kdy příjemci vzniká daná povinnost, příslušného
poskytovatele dotace. Poskytovatel dotace vydá závazné stanovisko, jak u dané dotační operace
postupovat, aby byly veškeré požadavky řádně dodrženy.
Pro efektivní komunikaci žadatele a poskytovatele dotace je klíčová spolupráce mezi nimi nejen při samotné
přípravě, ale také v průběhu realizace.
Cílem spolupráce mezi poskytovatelem a žadatelem je včasné předávání informací, sdílení příkladů dobré
praxe, eliminace rizik, a tím maximálního dosažení cíle komponenty 2.2.2 NPO v podpoře měst a obcí.
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Možnosti postupu v procesu řízení žádosti
Možnosti postupu v procesu řízení žádosti se řídí následujícími zákony:


trpí-li žádost vadami, vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad a k tomu mu poskytne
přiměřenou lhůtu (§14k odst. 1 RP a § 45 odst. 2 SŘ)



výzva k doložení dalších podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí (§ 14k odst. 3
RP)



doporučení upravit žádost dle § 14k odst. 4 RP, lze-li předpokládat, že upravené žádosti bude zcela
vyhověno

Důvody související se zamítnutím žádosti (§ 14j odst. 4 RP):


žádost nebyla podána ve lhůtě stanovené výzvou k podání žádosti
o

Zmeškání lhůty nelze prominout podle § 41 SŘ – lhůta k podání žádosti není procesní lhůta
pro úkon v řízení



žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů o dotaci uvedenému ve výzvě k podání žádosti
o

některé případy mohou být hraniční – záleží na tom, na základě jakých kritérií se okruh
oprávněných žadatelů určí a kudy vede hranice mezi těmito kritérii a „dalšími požadavky,
které musí žadatel o dotaci splnit“ podle § 14j odst. 1



žádost trpí vadami a výzva k podání žádosti nepřipouští možnost jejich odstranění podle § 14k
odst. 1 RP. V takovém případě se jedná o vady znemožňující žádost projednat.



žádost je v rozporu s věcným zaměřením výzvy k podání žádosti

Žádost o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím
dle § 14p RP zcela vyhovět, případně zčásti vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o
dotaci. Takovému rozhodnutí může předcházet postup upravený v § 14k odst. 3 a 4 RP.

Vybraná související nařízení
Nařízení č.

Název

2021/241

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 12. února 2021, kterým
se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost
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2018/1046

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 18. července
2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Finanční
nařízení)

2021/C 121/01

Sdělení Komise Pokyny k zabránění střetu zájmů a jeho řešení podle Finančního
nařízení

2021/C 58/01

Oznámení Komise Technické pokyny k uplatňování zásady „významně
nepoškozovat“ podle nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost

2020/2092

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) ze dne 16. prosince 2020
o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie

2015/849

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 20. května 2015 o
předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování
terorismu

2020/852

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 18. června 2020 o zřízení
rámce pro usnadnění udržitelných investic
Smlouva o fungování Evropské unie

2988/95

Nařízení Rady (ES, Euratom) ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních
zájmů Evropských společenství

Přehled vybraných zákonů
Do níže uvedeného přehledu patří zejména zákony, a to v aktuálním znění pozdějších předpisů:
Zákon č.

Název

159/2006 Sb.

Zákon o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

218/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

250/2000 Sb.

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů

304/2013 Sb.

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci
svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů
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320/2001 Sb.

Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

563/1991 Sb.

Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

253/2008 Sb.

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

40/2009 Sb.

Zákon trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

37/2021 Sb.

Zákon o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů

104/2000 Sb.

Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

388/1991 Sb.

Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí České republiky,
ve znění pozdějších předpisů

134/2016 Sb.

Zákon o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), ve znění pozdějších předpisů

130/2002 Sb.

Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

Odkazy
Dokumenty k výzvě ke komponentě 2.2.2. REALIZACE PROJEKTŮ NA ZVÝŠENÍ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI
SYSTÉMŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ naleznete na tomto odkazu https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacniprogramy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni
Klíčové stránky pro shrnující informace Národního plánu obnovy jsou prezentovány na webu
www.planobnovycr.cz.
K Národnímu plánu obnovy jsou další informace také na https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacniprogramy/130924
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Grafické normy dle pokynů (vizuální manuál) jsou dostupné v .pdf formě (pouze anglicky) na
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/

DNSH environmentální cíle – ukázky podpůrných důkazů jsou k dispozici zde https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021XC0218(01)
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