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Po podání žádosti 
Podáním žádosti se změnil stav na Podaný 

v tomto stavu žádosti se zpřístupní nové karty u projektu 

 
V kartě „Žádost a přílohy“ je uveden přehled všech dosud vložených dokumentů a vygenerovaná šablona žádosti. 
Všechny dokumenty lze stáhnou, nelze je dále upravovat. 
 

Po podání žádosti následuje kontrola u poskytovatele. V případě vrácení žádosti projektovým manažerem (PM) 
nebo druhým hodnotitelem k doplnění, jsou požadavky na opravy nebo doplnění uvedeny na kartě „Doplnění 
žádosti“. Současně vždy přijde upozornění kontaktním osobám a všem uživatelům žadatele spravujícím 
předmětnou žádost do e-mailu.  

 

 
 

Přes kartu „Nástěnka“ doplňte požadované s případným komentářem. Nebo vkládejte nové/opravené 
dokumenty na kartě „Další údaje žádosti“. Odstranění původních dokumentů se provádí zde v přehledu. 

 

 
 

Po uložení lze opětovně podat.  

POZOR! Podáním se vygeneruje nová ŽÁDOST, a proto podat po opravách a doplnění 
může opět pouze oprávněná osoba. 
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V okamžiku ukončení kontroly bez dalších požadavků na doplnění, se stav žádosti změní na Akceptovaný. 

 

Doložení zadávacího řízení 
Po akceptaci žádosti přejděte v horní liště na kartu „Doložení zadávacích řízení“. Následně je třeba doložit 
v seznamu zadávacích řízení na kartě „Dokumenty“ a na kartě „Dodavatelé a subdodavatelé“ všechny 
požadované podklady ke kontrole. 

 

 

Karta „Dokumenty“ 
 

 
 

Do komentáře žadatel stručně uvádí doplňující informace k zadávacím řízením a činnostem, které provedl nebo 
se chystá realizovat za účelem zdárného dokončení dotačního projektu. 

 

 
 

Následně žadatel doplní jednotlivě ke všem činnostem relevantní dokumenty, typ „jiný dokument“ (objednávky 
např. projektové přípravy, EP, měření osvětlení po realizaci; smlouvy, rozpočty, aktualizované harmonogramy, 
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hodnotící protokoly, zprávu o zadávacích řízeních a katalogové listy svítidel k investiční akci nebo jiné 
relevantní dokumenty).  

Jedná se o takové podklady k činnostem, které jsou a na závěr budou vyúčtovány jako způsobilé výdaje. 
Způsobilé výdaje minimálně však do výše poskytnuté dotace tak, aby bylo možné doložit její profinancování. 

Např. „vítězný“ rozpočet musí být rozdělen na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Z předložených katalogových listů 
musí být patrné, že výrobcem je zajištěna varianta s LED čipy v požadovaných Tc.  

Rovněž je třeba doložit výstupy z kontrolní činnosti zadavatele veřejné zakázky povinné dle §44 zákona č. 
134/2016 Sb. ZZVZ. Tzn. informovat poskytovatele, že veřejný zadavatel provedl kontrolu zainteresovaných 
osob veřejné zakázky a vylučuje střet zájmů. V rámci „Zprávy o provedeném zadávacím řízení veřejné zakázky“ 
na zhotovitele/dodavatele/poskytovatele kde např. už hodnotící komise stvrdí prověření vybraného účastníka 
ZŘ na střet zájmů i s prověřením skutečných majitelů. Rovněž ve zprávě uvede, jakých nástrojů k tomu prověření 
bylo využito. Jak takto získané informace bude archivovat po dobu minimálně 10 let od ukončení projektu (vzor 
takovéto zprávy je zveřejněn u výzvy). Přílohou k této zprávě budou kopie archivovaných dokumentů 
z prověření. Osoby ve střetu zájmů, je nutné z rozhodovacích procesů dotačního projektu VYLOUČIT.   Blíže o 
střetu zájmů je uvedeno v uveřejněném Metodickém pokynu pro žadatele (doplňující pokyny), který je 
publikován spolu s výzvou na www.mpo-efekt.cz . Zpráva musí být opatřena podpisem statutárního zástupce, 
resp. pověřené osoby v plné moci. 

 

 
 

Žadatel vždy vytvoří název vloženého souboru systémově k jednotlivým činnostem pro usnadnění orientace při 
kontrole. 

Doplněné názvy souborů žadatel předkládá např. ve znění: 

 Hodnotící protokol Veřejné zakázky_....1 
 Smlouva k realizaci dodavatel_... 
 Aktualizovaný harmonogram realizace_.... 
 Objednávka_.... (např. PD, pasportizace, zatřídění, EP, měření osvětlení, EP pro ZVA …) - dodavatel 
 Nabídka_.... (např. EP pro ZVA, měření) - dodavatel 
 Katalogový list svítidla_výrobce.... 
 ČP o zamezení střetu zájmů zadavatele … 
 Příloha k ČP střet zájmů … 

 

Pokud žadateli bude doložení zadávacího řízení vráceno k doplnění, pak se objeví žadateli na kartě dokumenty 
následující seznam komentářů pro doplnění. 

 

 

                                                
1 Za mezerník namísto …. žadatel doplňuje specifikaci daného dokumentu například ve formě názvu dodavatele. 
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Karta „Dodavatelé a subdodavatelé“ 
 

Žadatel na kartě „Dodavatel a subdodavatel“ vyplní nejdříve všechny podílející se dodavatele přidáním na   

 

 

 

Žadatel vyplní IČO dodavatele a načte údaje z ARES viz níže. Následně žadatel načte majitele z IS ESM. 

 

 

 

Pod vybraným dodavatelem žadatel vyplňuje stejným způsobem IČO subdodavatele a načte údaje z ARES. 
Následně načtete majitele z IS ESM. 

Záložka „Čestné prohlášení“ 
Po vyplnění karet dokumentů a dodavatelů žadatel přejde na část „Čestné prohlášení“. 

 

V části I. vztahující se k vyloučení střetu zájmů ve smyslu čl. 61 Nařízení č. 2018/1046 žadatel prohlašuje, zavazuje 
se a souhlasí s uvedenými prohlášeními. 

V části II. žadatel zaškrtává vždy pole „nemáte povinnost zapisovat skutečné majitele“ a následně se automaticky 
vygeneruje v tabulce „Vztah k operaci/k žadateli/k příjemci“ – žádající subjekt. 

 



 

6 
 

 

 
 

 
 

Následuje vkládání zainteresovaných osob: 

U zainteresovaných osob vložíte nejprve statutárního zástupce žadatele a pokud je relevantní jako druhou 
osobu pak oprávněnou osobu jednat jménem žadatele na základě plné moci. Následují všichni dodavatelé a 
subdodavatele všech činností spojených s tímto projektem vzešlých z objednávek, smluv apod. 

 

 
 

Při vkládání nových subjektů vždy vyplňte vztah k žadateli.  

 

 
 

U fyzických osob vyplňujete Jméno, Příjmení a adresu.  

U právnických osob pak IČ a přes ARES a IS ESM načtěte údaje o sídle a skutečných majitelích. 

Upozorňujeme, že pozice a činnosti dodavatelů/subdodavatelů musí odpovídat vloženým údajům na kartě 
„Dodavatel a subdodavatel“. 
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Ukázka formuláře skutečných majitelů v ČP po doplnění všech zainteresovaných osob: 

 
Je třeba uvést minimálně všechny zainteresované osoby (subjekty), které se podílí nebo budou podílet na 
čerpání způsobilých výdajů datačního projektu do výše poskytnuté dotace. Tedy mající vztah k předkládaným 
účetním dokladům čerpání podpory po ukončení realizace v závěrečné zprávě. 

V části III. žadatel prohlašuje, zavazuje se a souhlasí s uvedenými prohlášeními a stvrzuje tato stanoviska svým 
podpisem a datem. 

Po vyplnění karet „Dokumenty“, „Dodavatelé a subdodavatelé“ a záložky „Čestné prohlášení“ žadatel může 
zadávací řízení podat prostřednictvím tlačítka  Vždy provádějte průběžně ukládání rozpracovaného. 

Poté, co proběhne kontrola (případně doplnění dokumentů ze strany žadatelů) zadávacího řízení projektovým 
manažerem, změní se stav žádosti na „Připraven pro RM“ (v pravém horním rohu). 

Karta „Výzvy/vrácení/odnětí dotace“ 
Karta „Výzvy/vrácení/odnětí dotace“ je v gesci poskytovatele dotace.  

Karta „Žádost o změnu/odstoupení“ 
Žadatel může využít tuto kartu pro odstoupení nebo změnu včetně zmínění důvodů odstoupení. 

Karta „Rozhodnutí“ 
Vydané rozhodnutí bude umístěno na tuto kartu až po podpisu poskytovatelem a bude zde ke stažení. Projektu 
se změní stav na „probíhá realizace“. 

Stav probíhá realizace  
Po vydaném rozhodnutí probíhá realizace projektu a žadateli se objeví karty „Realizace projektu“ a „Závěrečné 
vyhodnocení projektu“. Karta „Závěrečné vyhodnocení projektu“ je v gesci poskytovatele dotace. 

V rámci realizace projektu je připraven seznam monitorovacích zpráv a prvním výběrem je závěrečná zpráva. 

Sledovaným obdobím se rozumí interval od – do pro způsobilé výdaje, tedy od 1. 1. 2022 s výjimkou technické 
přípravy akce již od 1. 4. 2021 do předložení monitorovací zprávy.  
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Po vyplnění jednotlivých polí informace uložte. 

Následně žadatel vyplňuje indikátory projektu a účetní doklady prostřednictvím vložení „Nový indikátor“ a „Nový 
účetní doklad“ v pravém rohu. 

 

 
 

Po rozkliknutí pole „Nový indikátor“ žadatel vybere indikátory a vepíše hodnotu. Tímto způsobem žadatel 
postupuje všemi indikátory v předvolbě. Následně parametry žadatel uloží. 
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V případě nového účetního dokladu žadatel zadává číslo dokladu, popis dokladu a stanovuje typ tohoto dokladu. 

 

 
 

V místě „Dokumenty účetního dokladu“ u přidaného dokumentu žadatel stanovuje typ, druh, název a formát 
tohoto dokumentu. Následně žadatel vkládá kopii účetního dokladu. 

 

 
 

Žadatel dále v systému AIS roluje směrem dolů a pokračuje ve vyplňování Položek účetního dokladu 
prostřednictvím „Přidat položku“ a Úhrady účetního dokladu prostřednictvím „Přidat úhradu“. 
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Pro vzniklou úhradu účetního dokladu je třeba vyplnit typ, částku a datum úhrady účetního dokladu. 

Dokumentem úhrady je pak např. kopie výpisu plateb. Z tohoto výpisu musí být patrné z jakého účtu byla úhrada 
provedena. 

 

 
 

Další monitorovací zprávu žadatel následně vkládá až jako podklad pro závěrečné vyhodnocení akce. 

Zde vloží požadovaný dokument Energetický posudek, zpracovaný v souladu s platnou legislativou, s vyčíslením 
dosažených úspor pro potvrzení splnění závazných indikátorů a parametrů dle podmínek dotace. 

V souladu s novým vloženým EP příjemce podpory vyplní skutečně dosažené indikátory.  


