
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 68 
 DNE: 12. 6. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1101/2017/OPM 

 

NÁZEV: 
 

Podmínky čerpání neinvestiční dotace 

 

ANOTACE: 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o dotaci do programu EFEKT 2 vypsaného 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Městu byla alokována dotace ve výši 315 000 Kč na 
projekt Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu ve 
Žďáru nad Sázavou. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje Podmínky čerpání neinvestiční dotace aktivity 2D Zavádění 
systému managementu hospodaření s energií v podobě energetického managementu, vydané 
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v souvislosti s realizací Státního programu na podporu 
úspor energie pro rok 2017 – Program EFEKT 2. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Ing. Prokop 

Předkládá: 
OPM, TSBM 

 



 

Název materiálu: Podmínky čerpání neinvestiční dotace na akci „Zavedení systému 
hospodaření s energií v podobě energetického managementu ve Žďáru nad 
Sázavou“ 
 
Počet stran: 1 
 
Počet příloh: 1 – Podmínky čerpání neinvestiční dotace 
 
 
 
Popis 
Město Žďár nad Sázavou podalo žádost o dotaci ze Státního programu na podporu úspor energie 
a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie pro rok 2017 – Program EFEKT 2, aktivita 2D 
– Zavádění systému managementu hospodaření s energií v podobě energetického managementu. 
Předpokládaným cílem projektu je pokračovaní ve snižování energetické a provozní náročnosti 
zařízení budov v majetku města. Podpora je v režimu de minimis. Výše dotace činí 315 tis. Kč 
(výše celkových výdajů 450 tis. Kč). 
 
 
Geneze případu 

1. Město Žďár nad Sázavou – podání žádosti o dotaci do programu EFEKT 2 výzvy č. 5/2017. 
2. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zaslalo informaci o podpoření akce spolu 

s podmínkami čerpání neinvestiční dotace. 
3. Termíny realizace akce dle podmínek čerpání – 1.1.2017 – 31.12.2017. Zpráva o 

závěrečném vyhodnocení projektu musí být předložena do 31.1.2018. 

Přílohou k návrhu jsou Podmínky čerpání neinvestiční dotace aktivity 2D. 
 
 
Návrh řešení 
Schválit navržené usnesení. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje uzavření Podmínek čerpání neinvestiční dotace 
z programu EFEKT 2, číslo dotace 122D22200 7311, mezi městem Žďárem nad Sázavou a 
MPO na projekt Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického 
managementu ve Žďáru nad Sázavou v předloženém znění a pověřuje starostu města 
podpisem podmínek. 

• Rada města po projednání neschvaluje uzavření Podmínek čerpání neinvestiční dotace 
z programu EFEKT 2, číslo dotace 122D22200 7311, mezi městem Žďárem nad Sázavou a 
MPO na projekt Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického 
managementu ve Žďáru nad Sázavou v předloženém znění. 
 

Doporučení předkladatele 
Viz návrh usnesení 
 
 
 
Stanoviska  
- 
 
 



Podminky jsou nedilnou soucasti Rozhodnuti o ucelovem urceni prostredku statniho rozpoctu {dale jen 

,Rozhodnuti"), ktere vydava Ministerstvo prumyslu a obchodu CR {dale jen ,MPO") v souvislosti s realizaci 

Statnfho programu na podporu uspor energie pro rok 2017- Program EFEKT 2 {Program). 

Cislo dotace 
122022200 7311 

Aktivita programu 2D- Zavedeni systemu hospodarenf s energii v podobe energetickeho 

managementu 

Nazev prijemce Mesto Zd'ar nad Sazavou 

Pri veskere komunikaci s MPO je priiemce povinen uvadet pridelene cislo dotace. 

1) Prijemce dotace: 

t1 . 't' r J ~ , 
Nazev, obchodni jmeno: ......... ~~J:? .. ? ... ~~ ...... ~.0. ....... :: .. ~?0.Y.Q.~ ...... .............. . 

Adresa : .. ?..f.1.9.:f. .... Z.~~~r. .... h~J. .... $.5:l.s.~.Q.\-.\. . 1 .. i.i.~<?..~t;t. ..... ?~?/1 .. 
ICO:Uf.'?~~~~.1Pravni forma: Q.~~S ... Kraj: ~f~~~'7.~ ..... Platce DPH: .. ~SQ ... 

2) Statutarni zastupce prijemce: 

Jmeno, funkce: ... H.~~: ... ?d.~~-~.( .. A!f.r:YJ:d.f..t .. f., .... ~.l..;u:.c?.>.. J.~ ............. . 
Tel. $,.~_(ff:(q; mobi 1 Jlf..~3f3.11 e-mail: ..zJ.~~-~(. · . .t?{(~.~~~.J! . .f@ .. ~.J.itt? S. CZ 

3) Osoba zodpovedna za kontakt s MPO (uved'te, lisi-li se od statut. zastupce): 

Jmeno: . .lt:!.h: .. ).s~ .... ?.~~.f.9.r ................................................... .......... ..... . 
Tei. !J{t.{?.3.?.9 mobil: t?.rt.Jr.1.3.} e-mail: ... JS.Lz.-.. rr.~. f?.t-@ .. ?J.~J.~J::. C2 

4) Korespondencni adresa pro kontakt s MPO: (uved'te, lisf-li se od adresy prfjemce dotace) 

5) Cislo uctu a nazev banky prijemce, na kter{ bude poukazana dotace (u obcf, mest a kraju ucet u CNB} 

.. .. 1.1..: ... $..1? .. .l.$.1 .. /.ot..1..0 ..... r .... UI...6 ................................. ..... . 
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A} Pravni uprava: 

LIE. F E KTenerg~ efektivne '\ 

1. Dotace je poskytovana ve smyslu zakona c. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravid lech a o zmene 

nekter'{ch souvisejfdch zakonu (rozpoctova pravidla), vyhlasky MF c. 560/2006 Sb., o ucasti statnfho 

rozpoctu na financovanf programu reprodukce majetku, ve znenf pozdejsfch predpisu a vyhlasky MF c. 

367/2015 Sb., kterou se stanovf zasady a termfny financnfho vyporadanf vztahu se statnfm rozpoctem, 

statnfmi financnfmi aktivy nebo Narodnfm fondem, ve znenf pozdejsfch predpisu. Poskytovanf dotace 

spada soucasne do pusobnosti zakona c. 255/2012 Sb., o kontrole, zakona c. 320/2001 Sb., o financnf 

kontrole ve verejne sprave a 0 zmene nekter'{ch zakonu, ve znenf pozdejsich predpisu, vyhlasky kterou 

se provadf zakon c. 320/2001 Sb., o financnf kontrole ve verejne sprave a o zmene nekterych zakonu 

(zakon o financnf kontrole), ve znenf zakona c. 309/2002 Sb., zakona c. 320/2002 Sb. a zakona c. 

123/2003 Sb., zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, zakona c. 215/2004 Sb., o uprave 

nekter'{ch vztahu v oblasti verejne podpory a 0 zmene zakona 0 podpore vyzkumu a vyvoje, vsech ve 

znenf pozdejsfch predpisu. 

2. V prfpade, ze je dotace vyplacena v rezimu de minimis, je dotace poskytnuta die narfzenf Komise (ES) 

c. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o pouzitf clanku 107 a 108 Smlouvy o fungovanf EU na podporu de 

minimis, publikovane ve vestnfku Evropske unie pod cfslem L 352/1 dne 24. 12. 2013. 

Pfed poskytnutfm kazde nove podpory de minimis poskytovatel dotace overf, zda nova podpora de 

minimis neprekrocf strop podpory de minimis die cl. 3 odst. 2 narfzenf de minimis a zda jsou splneny 

dalsf podmfnky stanovene tfmto narfzenfm. 

3. Dotace je poskytovana ex ante, tedy predem. Dotace rna neinvesticnf charakter. Na poskytnutf dotace 

nenf pravnf narok. 

8} Zakladni podminky, jejichi poruseni bude postihovano odvodem 100% z castky dotace, u ktere doslo k 

poruseni rozpoctove kazne ve smyslu § 44 zakona c. 218/2000 Sb., o rozpoctovYch pravidlech a o zmene 

nekterych souvisejicich zakonu, ve zneni pozdejSich pfedpisu 

1. Prfjemce dotace je povinen realizovat projekt v souladu s Rozhodnutfm a Podmfnkami. Soucastf 

Podmfnek je prfloha Cislo 9 Zadosti 0 dotaci predlozena prfjemcem dotace. Poskytnuta dotace muze 

byt pouzita jen na ucely specifikovane v Rozhodnutf a vyhradne k uhrade vydaju prfmo souvisejidch 

s financovanfm vybrane akce. 
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Maximalnf V'{se podpory na Aktivitu 20 muze cinit 500 000,- Kc, nejvyse vsak 70% zpusobilych V'{daju. 

Fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera zaplatila za porfzenf ved nebo sluzeb, obstaranf V'{konu, provedenf 

pracf nebo za nabyti prav peneznfmi prostredky z dotace a uplatnila narok na odpocet dane z pridane 

hodnoty, nesmi uplatnenou vysi DPH zahrnout do financnfho vyporadani dotace. 

2. Ootace bude poskytnuta jednou zuctovatelnou platbou po podpisu Rozhodnuti a Podmfnek na vyse 

uvedeny ucet. Prfjemce je povinen pouzfvat dotaci ze statniho rozpoctu hospodarne a efektivne. 

3. Poskytovatel dotace stanovuje zpusobile a nezpusobile vydaje jednotlivych aktivit v Programu EFEKT. 

Pokud v prubehu dotacnfho roku nastane situace, kdy nebude v individualnich pripadech zcela jasne, 

zda vydaj je ci neni zpusobily, o jeho zarazenf rozhodne poskytovatel dotace. Za zpusobile vydaje lze 

povazovat ty, ktere vznikly v obdobf od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

Z poskytnute dotace v aktivite 20 lze hradit: 

• Vydoje no tvorbu zaklodnfch, normou vyiodovonych dokumentiJ; 

• vydoje no definici proce5u, odpovedno5n toku informocf opod.; 

• Vydoje no pffprovu a zprocovanf 5ystemu pro monitorovanf a vyhodnocovanf 5potfeby energie 

(SW}; 

• DPH- v pffpade, ie iodate/ nebude iadat o odpocet DPH na v5tupu. 

V prfpade aktivity 20 dale nelze hradit V'fdaje uvedene v nezpusobilych V'fdajich platnych pro vsechny 

aktivity Programu EFEKT 2017: 

Obecne nezpusobi'le vydaje: 

• Vydoje na oprovu (zanedbanou udribu}, ktere obnovujf puvodnf 5tov a nevedou ke zhodnocenf 

objektu; 

• vydoje 5pojene 5e zajistenfm finantnfch pro5tfedku, napf. uhroda vydoju na uzovfenf 5mlouvy o 

uveru, oplotky za vedenf uctu, ocenenf nemovito5n uhrodo vydaju 

• na uzavfenf 5mlouvy o uveru, poplotky za vedenf uctu, ocenenf nemovito5n uhrada pravnfch 

5/uieb, kolky apod.; 

• nevyuiite provoznf vydaje (zmofene inve5tice); 

• zovinena manko a nahrody skody, 5ouvi5ejfcf 5 inve5ticnf vy5tovbou nebo 5pojene 5 od5tranov6nfm 

skod na majetku; 

• poplotky a uroky z prod/en{, pokuty, 5ankce, penale Ci pfiraiky; 
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• vydaje na realizaci vyberoveho ffzenf (pomoc pfi vyberovem ffzenf, pffprava podkladu apod.); 

• vydaje, ktere byly zahrnuty do vydaju pro podporu z jinych vefejnych zdroju; 

• vydaje na zpracovanf iadosti o dotaci v Programu EFEKT; 

• DPH- iodate/, ktery je platce DPH a ma narok na odpocet DPH na vstup a o ten to odpocet si bude 

iadat podle zakona C.235/2004 Sb., o DPH, ve znenf pozdejsfch pfedpisu, nesmf DPH zahrnout do 

zpusobilych vydaju; 

• propagace apod. (s vyjimkou propagace podpofene akce v pfimerene vysi); 

• pojistenf majetku, odpovednosti, iivotnf pojistenf, pojistenf pracovnf odpovednosti apod.; 

• vydaje na pravnf sluiby, pokud se pffmo netykajf prajektu; 

• vydaje na vedenf ucetnictvf; 

• vydaje na vybavenf kancelafe nabytkem; 

• vydaje na poffzenf vypocetnf techniky (nakup, operativnf Ci financnf leasing). 

Dalsi nezpusobile vydaje: 

• Mzdy zamestnancu pffjemce dotace; 

• vydaje uvedene v obecnych nezpusobi/ych vydajich. 

4. Prljemce dotace se zavazuje pouzft poskytnutou dotaci v souladu s Rozhodnutim a Podminkami, 

pricemz se zavazuje vycerpat poskytnutou dotaci nejpozdeji do 31. 12. 2017. 

v pripade uhrady mezd vlastnich zamestnancu za mesic prosinec 2017, je uznatelnym vydajem uhrada 

provedena podle zakonfku prace, tj. v mesici lednu 2018. 

5. Pi'ljemce dotace je povinen vratit nevycerpane financni prosti'edky spolu s vyuctovanim dotace 

nejpozdeji do 30 dnu od oznameni o odstoupeni od realizace projektu nebo jeho ukonceni, pokud se 

projekt neuskutecni nebo je ukoncen v prubehu roku 2017. Pi'ljemce dotace je povinen dorucit MPO 

pisemnou zpravu 0 ukonceni projektu, jejiz nedflnou soucastf bude radne vyuctovanf financnich 

prostredku, Avizo o vraceni financnich prostredku (dale jen ,,Avfzo"), a prevest celou vysi pridelene 

statnf dotace zpet na ucet CNB cislo: 1525001/0710, a to nejdele do 30 dnu ode dne, kdy dojde ke 

zjiSteni techto skutecnostf, nejpozdeji vsak do 31. 12. 2017. Pri vraceni financnich prostredku musf 

prljemce dotace uvest jako variabilnf symbol Cislo Rozhodnutf (poslednf ctyrcfslo). 

Pokud jiz byla dotace nebo jeji cast vyplacena, je odstoupeni od realizace projektu porusenim techto 

Podminek a rozpoctove kazne die§ 44 zakona c. 218/2000 Sb., o rozpoctovych ·pravidlech, ve zneni 

pozdejsich predpisu (dale jen ,rozpoctova pravidla"), a prijemce dotace je povinen vyplacenou dotaci 
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vratit do termfnu stanoveneho poskytovatelem dotace. v prfpade, ze poskytnute financnf prostredky 

nebudou vraceny na ucet MPO v termfnu stanovenem poskytovatelem, bude prfjemce dotace podle § 

44a odst. 10 rozpoctov'{ch pravidlech, ve znenf pozdejsfch predpisu, povinen zaplatit penale ve V'/si 1 

promile z castky odvodu za kazdy den prodleni. 

6. Po termfnu 31. 12. 2017 je prfjemce dotace povinen v ramci financniho vyporadanf se statnfm 

rozpoctem odvest nevycerpane prostredky na depozitnf ucet MPO u CNB cfslo 6015-1525001/0710. 

Pi'i vracenf financnfch prostredku musf prfjemce dotace uvest jako variabilnf symbol Cislo Rozhodnutf 

(poslednf Ctyrcfslo). Dale je prfjemce povinen bez zbytecm!ho prodlenf zaslat na poskytovatele 

dotace vyplnene a potvrzene Avfzo. 

7. V prfpade snfzenf celkovych vydaju, je pffjemce dotace povinen doddet procentualnf pomer (stanoven 

Statnfm programem) mezi celkovymi zpusobilymi vydaji a celkovou dotad. 

8. v prfpade vyssfho pomeru dotace je prfjemce povinen prevest pomernou cast pridelene statnf dotace 

zpet na ucet CNB Cislo: 1525001/0710 a to nejdele do 30 dnu ode dne, kdy dojde ke zjistenf techto 

skutecnostf a zaslat Avfzo na adresu poskytovatele dotace nejpozdeji vsak do 15. 12. 2017. Pri vracenf 

financnfch prostredku musf prfjemce dotace uvest jako variabilnf symbol Cislo Rozhodnutf (posledni 

ctyrcfslo). 

9. Prfjemce dotace je rovnez povinen vratit prevodem na ucet CNB Cislo: 1525001/0710 financnf 

prostredky ve vysi nevvcerpaneho zustatku poskytnute dotace, bude-li vyuzita castka nizsf nez 

poskytnuta dotace ve lhute stanovene pro predlozenf zaverecneho vyuctovanf dotace, vcetne 

pfsemneho oduvodnenf vraceni casti nebo cele dotace. Pri vracenf financnfch prostredku musf 

prijemce dotace uvest jako variabilnf symbol cfslo Rozhodnutf (poslednf ctyrcfslo). 

C) Zakladni podminky, jeiichi poruseni bude postihovano odvodem 5 % z celkove lastky dotace za poruseni 

rozpoltove kazne ve smyslu § 44 zakona l. 218/2000 Sb., o rozpoltovych pravidlech a o zmene nekte,Ych 

souviseiicich zakonu, v platnem zneni, pokud nelze provest napravu podle § 14( rozpoetovych provide/. 

1. Prijemce dotace je povinen radne vest prubeznou operativnf evidenci o cerpani a uzitf financnfch 

prostredku urcenych na realizaci akce die prislusnych zakonu a predpisu CR (zakon c. 563/1991 Sb., o 

ucetnictvf, ve zneni pozdejsfch predpisu) a tuto evidenci kdykoliv predlozit MPO ke kontrole. 
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Operativnf evidence bude vedena minimalne v nasledujfdm rozsahu udaju: 

• obchodnf jmeno dodavatele (nazev firmy) 

• cfsla faktur dodavatele 

• cisla, pod kter)fmi jsou vedeny faktury v ucetnf evidenci pi'fjemce dotace 

• predmet plneni (prfpadne sou pis provedenych dodavek a vykonu) 

• fakturovana castka bez DPH a s DPH 

• datum splatnosti faktury a datum provedenf uhrady fakturovane castky 

• financnf zdroj (dotace z Programu/ jine dotace/ vlastnf), ze ktereho byla platba provedena. 

Prubezna I Zprava o zaverecnem vvhodnocenf projektu 

2. Pi'fjemce dotace je povinen MPO predlozit prubeznou zpravu o resenf projektu, kter)f nenf dokoncen 

do 31. 12. 2017, v termfnu do 31. 1. 2018. 

Prubezna zprava obsahuje: 

• kopie faktur vcetne polozkovych rozpoctu k danym fakturam, 

• kopie v'{pisu z uctu, 

• pi'ehlednou tabulku se zanesenymi fakturami (cisla, pi'edmet fa, datum uhrady), celkova vyse 

faktury, dale zde bude uvedena vyse uznatelnych vydaju z faktury, soucty sloupcu pi'fpadne i'adku, 

• jine doklady, ktere prokazujf vysi vynalozenych v'{daju (prehled vyuctovanf prosti'edku ze statnf 

dotace a z vlastnich a jinych zdroju, soupis dodavek a vykonu), 

• dosazene die akce a udaje o splneni podmfnek stanovenych v Rozhodnuti (popis plnenf terminu, 

indikatoru, parametru), 

• zpravy z pi'ipadnych kontrol (podle zakona 0 financni kontrole), 

• podklady pro financnf vyporadani dotace (die vyhlasky c. 367/2015 Sb., prfloha c. 3A) a strucny 

komentar, oboje podepsane statutarnim organem s razitkem obce ci firmy, 

• soucastf zpravy mohou byt i dalsi doklady, prokazujici hospodarne vynalozeni financnich 

prostredku statniho rozpoctu ve smyslu operativnf evidence 

• Pi'fjemce event. zasle take Avfzo o vracenf financnfch prostredku 

Prubeznou zpravu o resenf projektu zasila pi'fjemce dotace 1x rocne vzdy do 31 . .ledna az do roku, ve 

kterem je akce dokoncena. 
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3. Pl'ijemce dotace je povinen predlozit pred vyprsenim terminu uvedeneho v Rozhodnuti jako "predlozeni 

dokumentace k zaverecnemu vyhodnoceni projektu" zpravu 0 zaverecnem vyhodnoceni projektu. 

Pl'ijemce dotace je povinen MPO predlozit zpravu o zaverecnem vyhodnoceni projektu, kter{ byl 

dokoncen do 31. 12. 2017, v terminu do 31. 1. 2018. 

4. Prijemce dotace je povinen MPO predlozit zpravu o zaverecnem vyhodnoceni projektu, ktery byl 

dokoncen po 31. 12. 2017, v termfnu do 30 dnu od dokonceni projektu. 

5. u terminu predlozeni prubezne zpravy a zpravy o zaverecnem vyhodnoceni projektu rozhoduje razitko 

podatelny MPO pri osobnim doruceni nebo razitko podani na postu. 

Zprava o zaverecnem vyhodnoceni projektu musi b'{t predlozena v tiskove a elektronicke forme (doc). 

Zprava o zaverecnem vyhodnoceni projektu obsahuje: 

• vstupy, dosazene die projektu, postup realizace, udaje o splneni podminek, parametru a 

indikatoru obsazenych v Rozhodnuti a Podminkach, 

• dale jsou soucastf zpravy i protokoly z prfpadnych kontrol (podle zakona 0 financnf kontrole) ci jine 

doklady, ktere nebyly k dispozici v dobe pi'edlozeni zaverecne zpravy. 

Zprava obsahuje popis zavedenych opatreni nezbytnych pro snizovani energeticke narocnosti, 

zdokonalenf, prfpadne i certifikace systemu energetickeho i'fzeni ve vybranych objektech (budovach) 

v majetku prfjemce dotace splnujki pozadavky normy CSN EN ISO 50001, zejmena pujde o: 

a. vymezeni predmetu Energetickeho managementu; 

b. energeticka politika - seznam objektu (budov) zahrnutych do systemu 

energetickeho managementu; 

c. personalnf zajisteni - odpovedna osoba - v pi'ipade, ze prijemce dotace poveri 

osobu/y v ramci organizacni struktury uradu, pripadne odbor ci externi 

spolecnost, ktera je odpovedna za . zavedeni a provozovani energetickeho 

managementu- popis pozice spolu s kontaktem (teL/email); 

d. energeticke planovani- pravnf pozadavky, prezkum spoti"eby energie, zakladni 

stav spotreby energie, stanoveni ukazatelu energeticke narocnosti, energeticke 

die a dlove hodnoty, akcni plany snizovani energeticke narocnosti; 
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e. zavadenf a provoz; 

f. kontrola; 

g. prezkum. 

~FE KTenergie efektivne 

Prfjemce dotace je povinen ve Zprave o zaverecnem vyhodnocenf projektu prokazat zavedenl a existenci 

energetickeho managementu. 

MPO zahajf Zaverecne vvhodnocenf projektu po uplynutf peti let od realizace. Prfjemce dotace je 

povinen na vyzvu ave stanovene lhute poskytovat MPO dalsl doplnujfcf udaje k overenl predkladanych 

informacf. 

Udrzitelnost projektu 

6. Prfjemce podporu prijfma a zavazuje se projekt realizovat a zachovat jej po dobu stanovene 

udditelnosti projektu. Prliemce dotace je povinen zajistit udriitelnost projektu po dobu 5 let od 

ukoncenl projektu. Zachovat podporu znamena provozovat projekt s peel radneho hospodare 

a zajistit, a by po vyse uvedenou dobu vystupy projektu naplnovaly jeho cfle, ke kterym se jako zadatel 

0 dotaci zavazal v prfloze c. 8 zadosti. 

7. Prfjemce dotace je povinen nejpozdeji do 1 meslce po uplynutl jednoho roku od ukoncenl realizace 

projektu a dale pak kazdy nasleduHd rok do uplynutl peti let od ukoncenl realizace projektu zasflat 

poskytovateli dotace zpravu o udrzitelnosti projektu, ktera se bude skladat z vyhodnocenf spoti'eby 

energie a ucinnosti realizovanych opatrenf vcetne vycislenf dosazenych uspor v objektech zarazenych 

do energetickeho managementu za uplynuly rok. 

Zprava o udrzitelnosti projektu musi byt predlozena v tiskove a elektronicke forme (doc). 

Oznamovani zmen 

8. Prijemce dotace je povinen pfsemne oznamit poskytovateli dotace neprodlene vsechny zmeny a 

skutecnosti, ktere majf vliv na plneni Rozhodnutf a Podminek, nebo skutecnosti s tim souvisejicf pred 

jejich uskutecnenfm, a to nejpozdeji do 30 dnu ode dne, kdy se o teto skutecnosti dozvedel. v zadosti 

o zmenu Rozhodnutf prijemce dotace uvede pozadovane zmeny vcetne jejich zduvodneni a navrh 

dalsfho postupu. Nenl-li moine dodriet termln uvedeny v Rozhodnutl, musi zadatel alespon 7 dnu 

pred vyprsenlm takoveho termlnu zaslat na MPO zadost o prodlouzenl daneho terminu. MPO zadost 

posoudf a rozhodne o dalsich krocfch. Poskytovatel dotace o teto zmene rozhodne v souladu § 14 odst. 
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13 pism. a) zakona c. 218/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech a o zmene nekter'{ch souvisejfdch 

zakonu {rozpoctova pravidla). Zmena Rozhodnuti muze byt provedena pouze pisemnou formou. 

Rozhodnutl nenl moine menit pote, co dojde k porusenl povinnosti, ktera ma bVt menena. 

D} Ostatni podminky, jejichi poruseni nebude postihovano odvodem 

1. Prijemce dotace je povinen uvest na vystupu projektu text: 11Dilo bylo zpracovano za financnl podpory 

Statnlho programu na podporu uspor energie pro rok 2017- Program EFEKT 2" a logo MPO a EFEKT. 

2. Prijemce dotace je povinen na vyzvu ave stanovene lhute poskytovat MPO dalsi doplnujfd udaje nutne 

k overeni prubehu a kvality realizace produktu, vyuctovani poskytnute dotace a verohodnosti 

predkladanych informad. Tim nejsou dotcena ani omezena prava kontrolnich a financnich organu 

statni spravy Ceske republiky. 

3. Prijemce dotace souhlasi se zverejnenim sveho jmena (obchodniho jmena), identifikacniho Cisla, 

adresy, dotacniho titulu a vyse poskytnute dotace. 

4. Prijemce dotace je povinen pisemne informovat MPO o pripadnych kontrolach financnich uradu nebo 

jinych organu statni spravy CR tykajidch se Programu, predevsim pak o zjistenich tech to organu a jejich 

konecnych rozhodnutich do doby vystaveni definitivniho priznani dotace. 

5. Prokazane poruseni techto Podminek nebo terminu, parametru a indikatoru uvedenych v Rozhodnuti, 

pokud byla poskytovatelem vyhotovena pisemna vyzva k naprave nebo vraceni dotace nebo jejf casti, 

je poskytovatel dotace povinen podle § 14 pism. f) odst. 7 zakona c. 218/2000 Sb., o rozpoctovych 

pravidlech, informovat mistne prislusny financni urad. 

6. v pripade, ze byla v predchozim obdobi poskytnuta zadateli dotace a cerpani poskytnute dotace 

neprobehlo v souladu s Rozhodnuti anebo Podminkami, nebylo vyuctovano predepsanym zpusobem 

ve stanovenem terminu a financne vyporadano se statnim rozpoctem, muze mit tato skutecnost vliv 

na hodnoceni podanych zadosti 0 dotace v nasledujicim obdobi. 
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Prijemce dotace podpisem prijima tyto Podminky a zavazuje se je bezv'fhradne plnit. 

Datum: Razitko a podpis statutarniho zastupce 

Titul, jmeno a prijmeni statutarniho zastupce: 

Podminky vydava: 

Kontakt: 

Datum: 

Ministerstvo prumyslu a obchodu CR 

Odbor energeticke ucinnosti a uspor 

Na Frantisku 32 

110 15 Praha 1 

Titul, jmeno a prijmeni zastupce MPO: 

lng. Vladimir Sochor 
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