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VÝZVA č. 9/2019
k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021

- program EFEKT II. pro rok 2019

Rozpočet programu na rok 
2019 150 mil. Kč

Podprogram: P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Aktivita:
2F – Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných 
projektů se zásadami dobré praxe

Typ žadatele

vlastníci rodinných domů a jejich nájemci, 
vlastníci bytových domů a jejich nájemci, 
vlastníci objektů ve veřejném sektoru a jejich nájemci, 
vlastníci objektů pro podnikatelské účely a jejich nájemci

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 přípravu komplexně zpracovaného kvalitního energeticky 
úsporného projektu s návrhem kombinace energeticky úsporných opatření 
v podobě studie proveditelnosti / energetického posouzení, přičemž ze 
zpracovaného dokumentu musí být jednoznačně zřejmé, jaké varianty řešení 
(jaké kombinace energeticky úsporných opatření) jsou pro daný objekt možné, 
jaký objem investičních prostředků bude potřeba na realizaci jednotlivých 
opatření a zejména, jaké přínosy v budoucích úsporách provozních nákladů 
souvisejících se spotřebou energie budou dosaženy vlivem jednotlivých opatření.

Alokace finančních 
prostředků na danou 
aktivitu 

8 mil. Kč

Maximální výše dotace
rodinný dům bytový dům

objekt ve 
veřejném sektoru

objekt pro 
podnikatelské 

účely

30 tis. Kč 50 tis. Kč 100 tis. Kč 200 tis. Kč

Maximální výše způsobilých 
výdajů

70 % 70 % 70 % 70 %
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Typ dotace
Neinvestiční dotace

Dotace je vyplácena ex post, tj. po zpracování a zaplacení studie.

Forma dotace Jednoletá dotace

DE MINIMIS

Pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající - 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.

Pro fyzické osoby nepodnikající -  dotace nespadá 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 - 18. 10. 2019

(období, ve kterém musí být studie uhrazena)

Podávání žádostí
Začátek:                  

Konečný termín do:            

1. ledna 2019

18. října 2019

Označení obálky
„Státní program EFEKT 2, aktivita 2F, výzva č. 9/2019, - NEOTEVÍRAT“

Dále je nutno uvést číslo žádosti vygenerované systémem: „EF19-2Fxxxxx“

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. U této aktivity 

doporučujeme zaslat listinnou podobu žádosti do 7 kalendářních dnů ode dne 

odeslání elektronické žádosti o dotaci.

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Odbor energetické účinnosti a úspor

Na Františku 32

110 15  Praha 1

- za doručenou se považuje podání listinné žádosti poslední den lhůty na 

podatelnu MPO nebo den podání na poštu nebo jinému doručovateli zásilek, 

pokud je u něj možno ověřit datum jejího podání (rozhoduje razítko podání);

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

16 hodin.

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

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

Zpracovaný dokument v podobě studie proveditelnosti / energetického 
posouzení musí obsahovat pro příslušný objekt předem stanovené informace.

Dotace je poskytována ex post, tj. po vypracování příslušného dokumentu od 
specializované firmy.

Požadovaný dokument musí být zaplacen v roce poskytnutí dotace a cílem je 
návrh energeticky úsporného řešení, které je následně realizovatelné 
v nadstandardní kvalitě.

Pro potřeby zpracování studie proveditelnosti byl vyhotoven „Metodický pokyn 
pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných 
projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT a zpracovatele těchto 
studií“, který je k dispozici na stránkách programu EFEKT (www.mpo-efekt.cz). 

Při přípravě realizace energeticky úsporných opatření je vhodné postupovat 
v následujících krocích, které se projeví ve zpracovaném dokumentu, kterým je 
studie proveditelnosti / energetické posouzení:

a) zhodnocení aktuálního stavu příslušného objektu;

b) komplexní posouzení objektu, tj. návrh technicky realizovatelných 
opatření (i nízkonákladových), včetně odhadu potřebných investic 
a odhadu výnosů vůči stávajícím provozním nákladům souvisejícím se 
spotřebou energie;

c) návrh optimální a proveditelné kombinace opatření, který se vyznačuje 
vynaložením přijatelné výše investic při maximálně dosažitelném 
objemu úspor energie a tím i maximálním snížení provozních nákladů 
souvisejícím se spotřebou energie;

d) návrh způsobu realizace, včetně nalezení vhodných finančních zdrojů, 
a volba modelu financování vybrané kombinace energeticky úsporných 
opatření;

e) předběžný harmonogram prací.

f) vyjádření investora, v jaké kombinaci je ochoten a schopen energeticky 
úsporná opatření realizovat (může být jako samostatná příloha ke 
studii);

V případě nekvalitně zpracovaného dokumentu příjemce dotaci neobdrží.

Z pohledu kvality zpracovaného dokumentu a tedy i připravovaného projektu 
budou posuzovány následující parametry:

 komplexnost navržených opatření a formy připravované realizace 
projektu,

 efektivita zhodnocení investovaných prostředků,

 dlouhodobé a udržitelné přínosy v podobě snížení budoucích provozních 
nákladů souvisejících se spotřebou energie, minimálně po dobu 
životnosti, která je v případě realizací technologických opatření obvykle 
minimálně 15 let (a u stavebních opatření typu zateplení déle),

 snížení negativních vlivů na životní prostředí,
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 kvalita posouzení jednotlivých opatření, komentáře, zdůvodnění,

 kvalita a adekvátnost zpracované studie (nepřipouští se povrchnost, ale 
není potřebná ani přílišná podrobnost zpracování, která se vyžaduje u 
energetických posudků a auditů),

 srozumitelnost pro investora,

 motivace studie k investici.

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“).

Způsob předložení příloh 
k žádosti o dotaci

V elektronické i listinné podobě Pouze elektronicky

žádost o dotaci – obě skupiny

1) Právnické osoby a fyzické osoby podnikající

5 – souhlas vlastníka objektu s akcí 10 – doklad o právním postavení žadatele

11 – ověřený výpis z katastru 
nemovitostí

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

13 – potvrzení finančního úřadu o 
neexistenci daňových nedoplatků

33 – prohlášení, že žadatel není nebo je 
plátce DPH a zda bude či nebude 
uplatňovat odpočet DPH na vstupu

14 – potvrzení okresní správy 
sociálního zabezpečení o neexistenci 
nedoplatků a penále

41 – kopie nájemní smlouvy

15 – potvrzení zdravotních 
pojišťoven o neexistenci nedoplatků

34 – studie (analýza)

35 – kopie faktury za studii

36 – kopie výpisu z účtu o zaplacení 
faktury

38 – Plná moc, pokud bude žadatel 
zastupován zmocněncem

40 – souhlas vlastníka s investicí
včetně smlouvy/dohody nebo jiného
právního dokumentu o vypořádání 
finanční otázky mezi vlastníkem 
objektu a jeho nájemcem

Upozornění: Vkládané přílohy k jedné žádosti mohou být v celkovém součtu 
maximálně o velikosti 10MB
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2) Fyzické osoby nepodnikající

5 – souhlas vlastníka objektu s akcí

3- čestné prohlášení o vypořádání všech 
závazků vůči státnímu rozpočtu a státním 
fondům republiky, vč. zdravotním 
pojišťovnám

11 – ověřený výpis z katastru 
nemovitostí

41 – kopie nájemní smlouvy

34 – studie (analýza)

35 – kopie faktury za studii

36 – kopie výpisu z účtu o zaplacení 
faktury

38 – Plná moc, pokud bude žadatel
zastupován zmocněncem

40 – souhlas vlastníka s investicí
včetně smlouvy/dohody nebo jiného 
právního dokumentu o vypořádání 
finanční otázky mezi vlastníkem 
objektu a jeho nájemcem

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

Kritéria hodnocení žádosti

Kritérium hodnocení:

Jediným kritériem pro hodnocení je kvalita zpracované studie s tím, že se bude 
přihlížet k parametrům uvedeným v oddílu 7 odst. 11 Metodického pokynu, 
kterými jsou:

 komplexnost řešení,

 efektivita zhodnocení prostředků,

 dlouhodobost a udržitelnost přínosů,

 snížení negativních vlivů na ŽP,

 kvalita zpracované studie,

 srozumitelnost,

 motivace studie k realizaci úsporných opatření.

Jednou měsíčně MPO zajistí posouzení doručených žádostí (předložených studií). 
V případě, že žádost nebude schválena, bude žadatel případně jeho zmocněnec 
mailem vyzván k nahlédnutí do spisu. Ve výzvě budou uvedeny důvody neschválení 
žádosti, které budou následně uvedeny i v Rozhodnutí o zamítnutí dotace.

Žádosti budou vypláceny průběžně až do výše vyčleněných prostředků pro tuto 
aktivitu.

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
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Informace k aktivitě

Ing. Jana Sedláčková
odbor energetické účinnosti a úspor
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: 224 852 118
E-mail: sedlackova@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. 

Upozornění Pro správné vyplnění žádosti použijte Příručku vyplnění žádosti v RISPF 
zveřejněnou u výzvy.




