
1

VÝZVA č. 12/2019
k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021, 

program EFEKT pro rok 2019

Rozpočet programu na rok 
2018 150 mil. Kč

Podprogram: P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Aktivita: 2I – Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie

Název projektu: „Podpora a propagace modelu Design&Build“

Typ žadatele:
Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba), komory, vysoké školy, veřejné 
výzkumné instituce, spolky, obecně prospěšné společnosti, sdružení právnických 
osob.

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.

Maximální výše dotace: 2 mil. Kč a zároveň maximálně 90 % způsobilých výdajů

Typ dotace: Neinvestiční dotace

Forma dotace:

Jednoletá či dvouletá dotace vyplácená ex ante, tj. dopředu.

- dotaci je možno rozložit do dvou let. Procentuální rozložení v případě 
dvouleté dotace navrhne žadatel v žádosti o dotaci (např. 20 % z dotace 
v roce 2018, tj. v 1. roce financování). Druhá část dotace bude vyplacena 
po vypořádání poskytnuté dotace z roku předchozího podle vyhlášky č. 
367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se 
státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, ve 
znění pozdějších předpisů.

DE MINIMIS:
Dotace spadá pod režim de minimis dle nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 
18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de 
minimis.

Na období: 1.1.2019 – 31.12.2020

Podávání žádostí:
Začátek

Konečný termín do:

13. 2. 2019

15. 3. 2019

Označení obálky:
„Státní program EFEKT, aktivita 2I, výzva č. 12/2019, - NEOTEVÍRAT“

Dále je nutno uvést číslo žádosti vygenerované systémem: „EF19-2I-1-0000x“
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Způsob podávání žádostí:

Žádosti se podávají online prostřednictvím dotačního portálu Ministerstva financí 
na adrese http://dotace.edssmvs.cz.

Žádosti v listinné podobě, které budou vygenerovány z elektronického formuláře 
na výše uvedeném online portálu po jejich elektronickém odeslání, se podávají ve 
lhůtě podle čl. 13 odst. 3 a 4 znění programu, tj. do 7 kalendářních dnů od konečné 
lhůty pro podávání žádostí, na adresu poskytovatele dotace.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Odbor energetické účinnosti a úspor
Na Františku 32
110 15  Praha 1

- žádosti lze podávat na podatelnu poskytovatele dotace ve všední dny od 9 do 
16 hodin;

- při podání žádosti prostřednictvím pošty rozhoduje datum na poštovním 
razítku.

Obsah žádosti:
1) Žádost o dotaci – vyplněný online formulář na výše uvedeném portálu + 

v listinné podobě
2) Přílohy žádosti dle textu programu a dle znění výzvy

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 projektu je podpora propagace praktické implementace metody 
dodávky (modelu) „Design – Build“ (dále DB) při realizaci výstavby a rekonstrukcí 
budov veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Metoda DB je zaměřená na dosažení maximální provozní 
efektivnosti budov (zvýšení energetické účinnosti) stanovením vhodných 
výkonových a funkčních parametrů a jejich naplněním při samotném provozu 
vedoucí k minimalizaci celkových nákladů životního cyklu.

Projekt bude rozdělen do několika následujících fází:

(1) Podrobné rozpracování vybraných témat řešených v metodickém návodu DB 
z roku 2017 zpracovaného pro potřeby Operačního programu životní 
prostředí. Konkrétně je požadováno rozpracování následujících témat na
konkrétních třech projektech připravených k realizaci (bude se jednat 
o aktuální projekty připravované nebo realizované za poslední rok v rámci 
projektu): 

(i) konkretizaci kroků investora při přípravě zadání DB (např. vhodný postup 
při zadání úvodních architektonických studií (vypořádání autorských práv) 
apod.);
(ii) jednotlivé provozní modely se zaměřením na využití pokročilého 
provozního modelu a komplexního provozního modelu se zaměřením na 
energetický management;
(iii) varianty stanovení vhodných výkonových parametrů pro jednotlivé druhy 
projektů a mechanismu jejich ověřování při samotném provozu budovy;

http://dotace.edssmvs.cz/
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(iv) rozpracování variant požadované kvalifikace zhotovitele v návaznosti na 
různé druhy projektů PDB;
(v) rozpracování variant hodnotících kritérií pro různé druhy projektů DB pro 
výběr zhotovitele.

(vi) základní zásady pro nastavení smluvních podmínek včetně podmínek pro 
využití vzorových smluvních podmínek FIDIC (Žlutá kniha) s přihlédnutím k 
právní úpravě smlouvy o energetických službách dle zákona č. 406/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, zákon o hospodaření energií, v relevantním 
znění.

Detailně bude projekt zaměřen zejména na následující problematiky:

 Způsob zajištění kvalitní přípravy zadání projektů DB

Úspěšná realizace projektu rekonstrukce či nové výstavby závisí na kvalitním 
zpracování zadání projektu DB, zajištění výběru vhodného zhotovitele a nastavení 
vhodných výkonových parametrů pro vyhodnocení naplnění cíle projektu. Veřejný 
zadavatel obvykle není schopen zajistit tyto požadavky v rámci svých personálních 
kapacit. Z tohoto důvodu je doporučeno vytvoření odborného poradního týmu, 
který pomůže zadavateli zajistit plnění předpokladů pro úspěšnou realizaci.
Pro usnadnění výběru vhodných poradců je potřebné:

o specifikovat kritéria pro výběr vhodných „poradců“ do týmu přípravy 
zadání projektů DB, 

o nastavení vyhodnocení hodnotících kritérií, 
o praktický příklad zadání veřejné zakázky (VZ) výběru poradců, a to jak 

pro režim veřejné zakázky malého rozsahu mimo zadávací řízení, tak režim
podlimitní veřejné zakázky, 

o vzor smlouvy s poradcem pro zajištění úspěšného zadání VZ a vysoutěžení 
zhotovitele projektu.

 Dohled nad činností odborného poradního týmu

I přestože, veřejný zadavatel přenáší do určité míry odpovědnost za zadání VZ a 
výběr zhotovitele na odborný poradní tým, je to stále zadavatel, který se zodpovídá 
za výsledek realizace projektu. Z tohoto důvodu je nutné, aby dokázal 
„supervizovat“ činnost poradců. K tomu je potřebné, aby minimálně rámcově 
věděl, jaké by měly být nastaveny požadavky na účel, rozsah, výkonové a funkční 
parametry. 
Z tohoto důvodu je požadováno rozpracování těchto požadavků doplněných o vzor 
zadání VZ pro následující výčet budov, které jsou vhodné pro projekty řešené DB:

o veřejné administrativní budovy,
o sportovní nebo kulturní zařízení,
o školy,
o nemocnice,
o komerční budovy – administrativní a obchodní centra, hotely,
o průmyslové haly a objekty.

Rozšířený návod se bude zabývat technickými, ekonomickými a právními aspekty 
jednotlivých témat na konkrétních projektech.
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(2) Vytvoření internetové platformy DB efficiency

Nově vytvořená platforma DB efficiency v podobě webové stránky (název domény 
bude upřesněn) má za cíl iniciovat zadavatele k realizaci projektu metodou DB 
(poskytnout základní informace o metodě, příklady dobré praxe, zkušenosti 
zadavatelů, zhodnocení plusů a mínusů ze strany zadavatele i zhotovitele takových 
projektů), propojit zadavatele se zhotovitelem. Zároveň by platforma měla 
obsahovat marketingové prvky, které umožní konzultačním společnostem, 
realizačním společnostem „nabízet“ tento způsob realizace. 

Grafický a obsahový návrh platformy bude navržen ze strany žadatele, který ideový 
návrh zpracuje a následně bude po jeho schválení obsahem webové příslušné 
stránky.

U této části se předpokládá pěti letá udržitelnost projektu s možností doplňování 
přehledu projektů s tím, že po uplynutí této doby přejdou práva a správa této 
platformy na poskytovatele dotace.

(4) Specializované semináře zaměřené na detailní seznámení s projekty DB 
zaměřené na provozní efektivnost u potenciálních veřejných investorů a 
rovněž realizátorů projektů.

V rámci projektu se předpokládá uspořádání minimálně 2 seminářů na podporu 
uplatnění DB efficiency.

Způsob předložení příloh 
k žádosti o dotaci:

V elektronické i listinné podobě Pouze elektronicky

žádost o dotaci

24 – Doložení kvalifikace žadatele

25 – Doložení zkušeností žadatele

2 – Čestné prohlášení o zadání a způsobu 
vyhodnocení nabídek veřejné zakázky –
pokud je tato příloha relevantní
(prostý scan dokumentu)

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

3 – Čestné prohlášení o vypořádání všech 
závazků vůči SR
(prostý scan dokumentu)

Případné zplnomocnění zástupce
5 – Souhlas zřizovatele s akcí - pokud je 
tato příloha relevantní
(prostý scan dokumentu)

6 – Doklad o právním postavení žadatele

19 – Čestné prohlášení k podpoře 
malého rozsahu (de minimis)
(prostý scan dokumentu)
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33 – Prohlášení o uplatňování odpočtu 
DPH
(prostý scan dokumentu)

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

Kritéria hodnocení žádosti:

Kritérium hodnocení Váhy

1. Kvalifikace žadatele 20 %

2. Zkušenosti žadatele 20 %

3. Zpracování a obsah přílohy č. 8 k žádosti o dotaci 30 %

4. Výše požadované dotace 30 %

Způsobilé výdaje:

 externí spolupráce;

 mzdy vlastních zaměstnanců v obvyklé výši; cestovní výlohy ve výši 
odpovídající ceně běžného dopravního prostředku (např. vlak, autobus);

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

 výdaje na tisk;

 výdaje na grafickou úpravu;

 vytvoření website do max. výše 60 tis. Kč.

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

Informace k aktivitě:

Ing. Jana Sedláčková
obor energetické účinnosti a úspor
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
E-mail: 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. Obnova řízení a přezkumné 
řízení se nepřipouští.

Správní řízení podané žádosti o dotaci bude usnesením zastaveno, pokud

 žadatel vzal svou žádost zpět,

 byla podána žádost právně nepřípustná (např. nepodepsaná, podepsaná 
jinou osobou, nepodepsaná originálně, na podatelně MPO otevřená 
obálka),

 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:efekt@mpo.cz
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 nebyla doručena listinná podoba žádosti ve lhůtě stanovené v čl. 13 odst. 
3 znění programu EFEKT II.,

 žadatel neodpovídá okruhu oprávněných žadatelů,

 žádost nebyla označena v souladu s výzvou a díky tomu došlo k jejímu 
otevření na podatelně MPO,

žádost trpí vadami, které nelze opravit.




