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VÝZVA č. 13/2021 
k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021 

- Program EFEKT II. pro rok 2021 

Rozpočet programu na rok 
2021 

150 mil. Kč 

Podprogram P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti 

Aktivita 2I – Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie 

Název projektu 
„Vyhodnocení potenciálu úspor energie z realizace opatření 
doporučených v energetických auditech“ 

Typ žadatele 
Podnikatelské subjekty, vysoké školy, výzkumné ústavy a další právnické osoby 
podnikající v oblasti hospodaření energií.  

Účastník řízení Pouze žadatel 

Zástupce 

Podle § 33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „správní řád“), má žadatel právo si na základě plné moci zvolit zmocněnce 
k zastoupení v jednání s poskytovatelem dotace. Toto zastoupení může být 
částečné nebo úplné od podání žádosti po uzavření projektu ze strany 
poskytovatele dotace. Rozsah zastoupení musí být specifikován v plné moci, která 
musí být součástí žádosti o dotaci v elektronické i listinné podobě. 

Využití dotace 

Dotace je určena na realizaci studie vyhodnocující potenciál úspor energie 
z realizace energeticky úsporných opatření identifikovaných v energetických 
auditech zpracovaných dle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření 
energií ve znění pozdějších přepisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“). Záměrem 
je zjistit, jestli povinné subjekty realizují opatření, která jim byla doporučena 
energetickým specialistou v energetickém auditu. 

Studie zjistí dopad předmětných ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. na realizaci 
energeticky úsporných projektů na energetickém hospodářství podniků 
spadajících pod předmětnou povinnost realizovat energetický audit. 

Alokace finančních 
prostředků na danou 
aktivitu  

10 mil. Kč 

Maximální výše dotace 600 000 Kč 

Maximální výše způsobilých 
výdajů 

90 % 

Typ dotace Neinvestiční dotace 

Forma dotace Jednoletá nebo dvouletá dotace (viz čl. 18 a 19 znění Programu EFEKT II.)  

DE MINIMIS Dotace spadá pod režim de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 
18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 



 

2 

na podporu de minimis", ve znění Nařízení 2020/972 ze dne 2. července 2020, 
zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 7. 7. 2020. 

Na období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 (do 30. 9. 2022 u dvouleté formy) 

Podávání žádostí 
Začátek:                 

Konec:    

11. listopadu 2021 

21. listopadu 2021 

Způsob podávání 
elektronické žádostí 

Žádosti se podávají online prostřednictvím Jednotného dotačního portálu 

Ministerstva financí na adrese https://isprofin.mfcr.cz/rispf. 

Způsob doručení listinné 
podoby žádosti 

Po podání elektronické žádosti musí být vytištěná a žadatelem podepsaná verze 
žádosti (listinná podoba) včetně požadovaných příloh zaslána  

• datovou schránkou patřící žadateli nebo zmocněnci, pokud žádost 
a všechny povinné přílohy budou součástí jedné datové zprávy (zde může 
být žádost podepsána i elektronicky uznávaným elektronickým podpisem 
žadatele nebo zmocněnce).  

ID DS: bxtaaw4 

Datová zpráva musí být označena následovně:   

➢ PŘEDMĚT ZPRÁVY: „Program EFEKT II., žádost č. EF21-2I-5-XXX“; 

➢ POMOCNÉ ÚDAJE 

• K rukám: Ing. Jan Kozák, odbor 41300 

• dále zaškrtnout: Zpráva typu „do vlastních rukou“ 

                                                                         Přidat jméno odesílatele 

Listinná podoba žádosti musí být doručena jako datová zpráva ve lhůtě 

7 kalendářních dnů od data podání (registrace) žádosti, tj. odeslání žádosti 

do informačního systému Jednotného dotačního portálu. 

V případě zplnomocněné osoby, která nevlastní datovou schránku, musí být 

originálně podepsaná žádost včetně povinných příloh ve výše uvedené lhůtě 

zaslána poštou. 

Obsah žádosti 

1) Žádost o dotaci – vyplněný online formulář na výše uvedeném portálu + 
v listinné podobě; 

2) Přílohy k žádosti dle textu programu. 

Podmínka poskytnutí 
dotace 

Dotace se vztahuje zejména na studii vyhodnocení potenciálu úspor energie 
z realizace opatření doporučených v energetických auditech. Součástí studie bude 
průzkum, který bude cílit na subjekty s povinností zpracovat energetický audit dle 
§9 zákona č. 406/2000 Sb. 

Postup poskytovatele 
dotace při kontrole žádostí 

Poskytovatel dotace u této výzvy umožňuje postup podle § 14k odst. 1, 3 a 4, § 14o 
a § 14p zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“). 

Předmět dotace 

Předmětem dotace je studie vyhodnocení dosažené úspory konečné spotřeby 
energie z realizace opatření identifikovaných v energetických auditech 
zpracovaných dle § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb. a určení potenciálu úspor 
energie vyplývajících ze zpracování energetických auditů. 
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Studie bude mít za cíl zjistit:  

1. zda a do jaké míry subjekty realizují opatření, která jim byla doporučena 
energetickým specialistou v energetickém auditu; 

2. dopad § 9 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb. na realizaci energeticky 
úsporných projektů na energetickém hospodářství podniků spadajících 
pod předmětnou povinnost realizovat energetický audit;  

3. typ realizovaných opatření; 
4. zda došlo k využití dostupných programů podpory, případně investiční 

pobídky nebo jiné formy státní podpory realizace daných opatření; 
5. v jakém časovém horizontu po obdržení Zprávy o provedeném 

energetickém auditu došlo k realizaci doporučených opatření. 

Výše uvedené dopady podle bodu 2 budou vyčísleny za celé období 2014–2020 
a po jednotlivých letech v daném období, a to minimálně prostřednictvím 
vyčíslení objemu dosažené úspory energie v MWh. Studie dále určí dopad 
prostřednictvím stanovení standardizované průměrné procentuální úspory 
energie dosažené v rámci celého energetického hospodářství na jeden 
energetický audit. Vyčíslení dopadu podle bodu 2 poskytne žadatel poskytovateli 
dotace jako samostatný dílčí výstup, a to do 28. 2. 2022.  

Studie by měla také identifikovat, zda se přístup k realizaci doporučených opatření 
liší napříč subjekty, případně, zda lze na základě výsledků najít podobné přístupy 
mezi povinnými subjekty, které sdílí společné parametry (např. podniky v jednom 
sektoru apod.). 

Za účelem zpracování studie provede žadatel průzkum, který bude cílit na subjekty 
s povinností zpracovat energetický audit dle §9 zákona č. 406/2000 Sb. 

Výstup musí respektovat požadavky článku 7, 7b a přílohy V směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, 
o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES 
a 2006/32/ES ve znění směrnice 2018/2002. 

Finálním výstupem bude vyčíslení dopadu dle bodu 2 formou excelové tabulky 
a průvodní vysvětlení a dále elektronická publikace komplexně shrnující výsledky 
a zjištění. 

Upozornění: před zahájením sběru dat a realizováním studie žadatel konzultuje 
s poskytovatelem dotace návrh přístupu ke sběru dat a studii. 

 

Způsob předložení příloh 
k žádosti o dotaci 

V elektronické i listinné podobě Pouze elektronicky 

Žádost o dotaci 

2 – Čestné prohlášení o zadání a způsobu 
vyhodnocení nabídek veřejné zakázky – 
pokud je tato příloha relevantní 

8 – Podrobná osnova, harmonogram 
a popis realizace akce, kalkulace 
nákladů (volnou formou) 

3 – Čestné prohlášení o vypořádání všech 
závazků vůči SR  

 

24 – Doložení kvalifikace žadatele 5 – Souhlas zřizovatele s akcí – pokud je 
tato příloha relevantní 
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25 – Doložení zkušeností žadatele 6 – Doklad o právním postavení žadatele 

38 – Plná moc, pokud bude žadatel 
zastupován zmocněncem 

19 – Čestné prohlášení k podpoře malého 
rozsahu (de minimis) 

 
33 – Prohlášení o uplatňování odpočtu 
DPH 

Upozornění: Vkládané přílohy k jedné žádosti mohou být v celkovém součtu maximálně          
o velikosti 10 MB. 

Kritéria hodnocení žádosti 

Kritérium hodnocení Váhy 

1. Celková požadovaná dotace 30 % 

2. Popis řešení projektu (viz příloha č. 8 k žádosti o podporu) 35 % 

3. Kvalita, zkušenosti a odbornost projektového týmu 35 % 

Způsobilé výdaje 

• externí spolupráce; 

• mzdy vlastních zaměstnanců v obvyklé výši;  

• telefonní poplatky, připojení na internet (v kalkulaci nutno kvalifikovaně 
stanovit procentní podíl dotace na těchto výdajích); 

• drobný kancelářský materiál přímo souvisejícím s produktem; 

• cestovní výlohy v obvyklé výši; 

• jiný výdaj navržený v příloze č. 8, pokud jej poskytovatel dotace uzná 
za způsobilý. 

Informace o programu 
Obecné zásady Programu EFEKT II. na období 2017-2021 jsou uvedeny v textu 
programu na stránkách www.mpo.cz nebo www.mpo-efekt.cz  

Informace k aktivitě 

Ing. Jan Kozák 
odbor energetické účinnosti a úspor 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
Tel: 224 852 584 
E-mail: kozakj@mpo.cz; efekt@mpo.cz  

Obecné informace 

Dnem podání žádosti o dotaci v elektronické podobě je zahájeno správní řízení 
dle správního řádu. O výsledku hodnocení žádosti o dotaci je žadatel informován 

a) vydáním Registrace akce v případě schválení žádosti o dotaci nebo  
b) Rozhodnutím o zamítnutí dotace v případě neschválení žádosti o dotaci. 

Proti vydanému Rozhodnutí poskytovatele dotace není přípustné podle 
§14q odst. 2 rozpočtových pravidel odvolání ani rozklad.  

 

Správní řízení podané žádosti o dotaci bude usnesením zastaveno, pokud 

• žadatel vzal svou žádost zpět, 

• byla podána žádost právně nepřípustná, 

• žadatel v určené lhůtě neodstranil podstatné vady žádosti, které brání 
pokračování řízení, 

• žadatel zemřel nebo zanikl, 

• žádost se stala zjevně bezpředmětnou, 

http://www.mpo.cz/
http://www.mpo-efekt.cz/
mailto:stolba@mpo.cz
mailto:efekt@mpo.cz
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• nebyla doručena listinná podoba žádosti ve lhůtě stanovené v čl. 13 odst. 3 
a odst. 4 znění programu EFEKT II., 

• žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů. 

Upozornění 

• Upozorňujeme na změnu způsobu zasílání žádostí. Doporučujeme 
prostudování nového znění programu EFEKTI II., který byl zveřejněn na 
stránkách www.mpo-efekt.cz.  

 

http://www.mpo-efekt.cz/

