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VÝZVA č. 10/2020
k předkládání žádostí o dotaci v rámci Státního programu na podpor úspor energie na období 2017-2021

- Program EFEKT II. pro rok 2020

Rozpočet programu na rok 
2020

150 mil. Kč

Podprogram P2 Podpora strategie v oblasti zvyšování energetické účinnosti

Aktivita 2I – Specifické projekty, projekty vzdělávání a studie

Název projektu

„Prokázání vlivu rozvoje infrastruktury pro využívání 
alternativních paliv na urychlení zavádění účinnějších pohonů 
v osobní přepravě s přímým vlivem na snižování spotřeby 
energie v sektoru dopravy“

Typ žadatele
podnikatelské subjekty, neziskové organizace, zájmová sdružení právnických 
osob, veřejné výzkumné instituce

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 výzkumu, který by měl prokázat vliv
infrastrukturních opatření v oblasti zvyšování energetické účinnosti v sektoru 
dopravy na urychlení zavádění účinnějších pohonů v osobní přepravě s přímým 
vlivem na snižování spotřeby energie v sektoru dopravy.

Alokace finančních 
prostředků na danou 
aktivitu 

10 mil. Kč

Maximální výše dotace 2,2 mil. Kč

Maximální výše způsobilých 
výdajů

90 %

Typ dotace Neinvestiční dotace

Forma dotace

Dvouletá dotace vyplácená formou ex ante, tj. dopředu, (viz čl. 18 a 19 znění 
Programu EFEKT II.).

Dotace bude rozložena do dvou let. Procentuální rozložení navrhne žadatel o 
dotaci v žádosti o dotaci (např. 20 % z dotace v roce 2020, 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 
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finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a 
Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů.

První část dotace bude vyplacena na začátku roku 2020.

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. 2020 - 31. 12. 2021

Podávání žádostí
Začátek:                  

Konečný termín do:            

25. září 2019

25. října 2019

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 

a) poštou v uzavřené obálce, která bude viditelně označena podle výzvy 
a číslem žádosti, kterou přidělil portál MF: 

„Program EFEKT II., žádost č. EF20-2I-1-0xx“

Na kontaktní adresu vyhlašovatele:

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU
Odbor energetické účinnosti a úspor
Na Františku 32
110 00 Praha 1

b) 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. EF20-2I-1-0xx“;

POMOCNÉ ÚDAJE

 K rukám: Ing. Jana Sedláčková, odbor 41300

 dále zaškrtnout:   Zpráva typu „do vlastních rukou“

                                                                         Přidat jméno odesílatele

Listinná podoba žádosti musí být doručena na adresu vyhlašovatele nebo 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.
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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 přípravu a realizaci výzkumu v oblasti zvyšování 
energetické účinnosti v sektoru dopravy v důsledku rozvoje infrastruktury pro 
alternativní paliva, na tvorbu návrhu metodiky výpočtu úspor energie, výpočet 
úspory energie plynoucí ze zavádění nových automobilů na alternativní pohon 
v důsledku podpory výstavby podpůrné infrastruktury.

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 zpracování výzkumu a vytvoření metodiky pro výpočet 
standardizované úspory energie v oblasti dopadu podpory výstavby infrastruktury 
na alternativní paliva na úspory energie v sektoru dopravy. 

Cílem výzkumu je zjištění efektu výstavby infrastruktury pro vozidla na alternativní 
pohon, zejména dobíjecích stanic pro elektromobily, vodíkových plnících stanic a 
CNG/LNG plnících stanic a jiné podpůrné infastruktury (např. speciální parkoviště 
aj.), na nákup nových vozidel na alternativní pohon a s tím spojené úspory energie 
plynoucí z přechodu od konvenčních pohonů k alternativním. Výzkum by měl 
prokázat vliv státní politiky v oblasti zvyšování energetické účinnosti 
v sektoru dopravy (investiční opatření, legislativa aj.) na urychlení zavádění 
účinnějších pohonů v osobní přepravě s přímým vlivem na snižování spotřeby 
energie v sektoru dopravy. 

Výzkum by měl být rozdělen do 3 okruhů s dílčími výstupy, viz níže: 

1. okruh
- zjištění podílu nových vozidel na alternativní pohon, které budou ve 

stanoveném horizontu nově nakoupené na místo konvenčních automobilů 
v důsledku rozvoje infrastruktury iniciované ze strany státu ať již 
v důsledku administrativních opatření, opatření investičních nebo jejich 
kombinací,

2. okruh
- zjištění podílu nových vozidel na alternativní pohon, které na základě 

podpory výstavby infrastruktury ve stanoveném horizontu nahradí
provozované konvenční automobily před uplynutím jejich životnosti (v 
případě neexistence infrastruktury by byly konvenční automobily pořád v 
provozu),

3. okruh
- zjištění úspory energie plynoucí ze zavádění nových automobilů na 

alternativní pohon v důsledku podpory výstavby podpůrné infrastruktury.

Okrajové podmínky výzkumu:

- Výsledný podíl nakoupených vozidel by měl být očištěn o počet 
automobilů nakoupených na tržní bázi, tzn. o ty, které by byly nakoupené 
i bez existence státní podpory podpůrné infrastruktury a z dotačních 
titulů.
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- V rámci výzkumu by měly být zohledněny relevantní exogenní proměnné, 
např. EU legislativa v oblasti minimálních emisních standardů pro 
automobily, vývoj cen energií, vývoj cen automobilů aj. 

- Výzkumný projekt řeší výše zmiňované efekty na území ČR mimo jiné i 
s využitím dostupných výzkumů z jiných členských států EU. 

- Prokázání efektu by mělo být provedeno v několika časových horizontech, 
konkrétně v horizontu roku 2025, 2030 a 2040.

Dílčí výstupy budou zpracovány do výsledné zprávy výzkumu, tzn. výzkumné 
zprávy, která bude mimo výše uvedeného obsahovat obecnou metodiku pro 
výpočet standardizované úspory energie v oblasti dopadu výstavby infrastruktury 
na alternativní paliva na spotřebu energie v sektoru dopravy (např. dopady na 1 
stanici nebo jiné).

Výzkumná zpráva bude obsahovat výsledky a závěry výzkumu v českém jazyce. 
Zpráva bude obsahovat informace o zvolené metodě výzkumu a popis postupu 
realizace výzkumu včetně informací o použitých datech a jejich zdrojích.

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
(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)

24 – Doložení kvalifikace žadatele 5 – Souhlas zřizovatele s akcí - pokud je 
tato příloha relevantní
(prostý scan dokumentu)

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)
(prostý scan dokumentu)

33 – Prohlášení o uplatňování odpočtu 
DPH
(prostý scan dokumentu)

Upozornění: Vkládané přílohy k jedné žádosti mohou být v celkovém součtu maximálně o 
velikosti 10MB. Energetické posudky doporučujeme vkládat bez velkých obrázků v souboru.

Kritéria hodnocení žádosti

Kritérium hodnocení Váhy

1. Celková požadovaná dotace 35 %

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

3. Kvalita, zkušenosti a odbornost projektového týmu 30 %

Způsobilé výdaje
 externí spolupráce;

 mzdy vlastních zaměstnanců v obvyklé výši; 
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 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. Jana Sedláčková
obor energetické účinnosti a úspor
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Tel: 224 852 874
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. 

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,

 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.

Informace k vyplnění 
žádosti na Jednotném 
dotační portálu 
Ministerstva financí

Žadatel o dotaci vyplní v žádosti o dotaci výdaje následovně:

 Celkové výdaje – zde subjekt uvede celkové výdaje projektu včetně DPH.

 Celkové způsobilé výdaje – v případě, že subjekt bude uplatňovat odpočet 
DPH, uvede zde výdaje na projekt bez DPH. V případě, že subjekt odpočet 
uplatňovat nebude, uvede výdaje včetně DPH (stejně jako u celkových 
výdajů).

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




