
Výzva z Programu podpory na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádné

prudkého růstu jejich cen

Kde najdu informace o programu?

Znění programu a výzvy lze nalézt na webu MPO, v sekci
Průmysl: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/program-podpory-na-zvysene-naklady-na-zemni-plyn-a-
elektrinu-v-dusledku-mimoradne-prudkeho-rustu-jejich-cen---270011/ a https://www.mpo.cz/energie2022

Metodická podpora žadatelů o podporu:

 e-mail: 1212@mpo.cz

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO:

 e-mail: hotline-aismpoenergie2022@asd-software.cz

 telefon: 841 135 135 (po-pá 8:00–16:00 h)

Obecné informace k programu:

 informační linka MPO: 1212 (po-pá 8:00–16:00 h, zpoplatněno podle tarifu volajících)

Komu je podpora určena?

Velkým podnikům, u kterých došlo ve značné míře k navýšení nákladů na zemní plyn a elektřinu (viz výpočet

způsobilých nákladů); podnikům, na které se nevztahuje nařízení vlády č. 298/2022 Sb. o stanovení cen

elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, v platném znění (zastropování).

Jakou formu má podpora?

Podpora je poskytována příjemci podpory ve formě dotace na část způsobilých nákladů. Dotace bude

poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem podpory.

Kdo může o podporu žádat?

O podporu může požádat:

a) fyzická nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo

obdobným způsobem;

b) která má alespoň jedno odběrné a předávací místo („OPM“) dle článku 3.9 Výzvy, na které se

nevztahuje nařízení vlády č. 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní

situaci, v platném znění (zastropování);

c) prokáže způsobilé náklady dle článku 3.8 Výzvy;

d) jejíž činnosti dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE spadající do nepodporovaných činností:

https://www.mpo.cz/cz/prumysl/program-podpory-na-zvysene-naklady-na-zemni-plyn-a-elektrinu-v-dusledku-mimoradne-prudkeho-rustu-jejich-cen---270011/
https://www.mpo.cz/cz/prumysl/program-podpory-na-zvysene-naklady-na-zemni-plyn-a-elektrinu-v-dusledku-mimoradne-prudkeho-rustu-jejich-cen---270011/
https://www.mpo.cz/energie2022
file:///C:\Users\vinkler\Downloads\1212@mpo.cz
file:///C:\Users\vinkler\Downloads\hotline-aismpoenergie2022@asd-software.cz


 CZ-NACE 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí,

 CZ-NACE 06 Těžba ropy a zemního plynu,

 CZ-NACE 09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu,

 CZ-NACE 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů,

 CZ-NACE 35.1 Výroba, přenos a rozvod elektřiny,

 CZ-NACE 35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí,

 CZ-NACE 46.71.2 Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky,

 CZ-NACE 46.71.3 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky,

 CZ-NACE 49.50.1 Potrubní doprava ropovodem,

 CZ-NACE 49.50.2 Potrubní doprava plynovodem,

v souhrnu netvořily více než 50 % Obratu z celkového Obratu všech činností žadatele v roce 2021 a jejíž

činnosti dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE nespadají do:

 CZ-NACE 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování

s výjimkou činnosti uvedené v klasifikaci CZ-NACE pod kódem 64.11 – Centrální bankovnictví,

jde-li o žadatele, který je bankou,

 CZ-NACE 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří.

Obrat z výše uvedených činností se prokazuje Výkazem o obratu z nepodporovaných činností dle Přílohy 8

Výzvy.

Od kdy budou podniky moci žádat o podporu?

Žádosti lze (v návaznosti na notifikaci) podávat od 15. listopadu 2022 od 9:00 hod. do 31. ledna 2023 do

24:00 hod. Žádosti se budou podávat elektronicky prostřednictvím informačního systému AIS MPO

(Agendový informační systém MPO), kam bude umožněno vkládat i dokumenty, které bude třeba doložit.

Doporučení pro žadatele

Po podání žádosti doporučujeme komunikovat žádosti prostřednictvím komunikačního nástroje „Nástěnka“

v systému AIS MPO. Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem žádosti.

Článek 3

Co je energeticky náročný podnik?

Energeticky náročným podnikem je podnik, u kterého v roce 2021 podíl nákupů energetických produktů

a elektřiny k obratu činil alespoň 3 %. (viz příloha 4 Výzvy)

Obratem se v tomto případě rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží. Evidence výnosů z vlastních výkonů a

zboží musí vycházet z řádně vedeného účetnictví podle českých účetních předpisů, ze kterého vychází

Upravený výkaz zisku a ztráty a z řádně vedeného účetnictví a účetní závěrky za rok 2021.

https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default


Nákupy energetických produktů a elektřiny se rozumí skutečné náklady na nákup energie nebo na její

výrobu v podniku. Do těchto nákladů se zahrnují elektřina, teplo a energetické produkty, které se používají

k topení nebo pro stacionární motory a zařízení a stroje používané při stavbách, stavebně inženýrských

pracích a veřejných pracích, a zahrnují všechny daně kromě odpočitatelné DPH.

Co je podnik ve vybraných odvětvích?

Pro účely Výzvy se rozumí energeticky náročný podnik, jehož více než 50 % obratu v roce 2021 spadá do

odvětví nebo pododvětví v Příloze 5 Výzvy. Žadatel tuto skutečnost prokazuje dle Přílohy 5 Výzvy.

Jaké jsou další požadavky na energeticky náročný podnik, případně energeticky náročný podnik ve

vybraných odvětvích?

Pokud žadatel podává žádost jako energeticky náročný podnik nebo energeticky náročný podnik ve

vybraných odvětvích, musí splňovat navíc následující podmínky:

a) žadatel se nachází v Provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0),

b) Způsobilé náklady musí tvořit alespoň 50 % Provozní ztráty.

a předloží kromě Příloh 1 a 2, a v případě měsíčního vykazování způsobilých nákladů ověření statutárním

auditorem nebo zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle Přílohy 6A Výzvy, dále:

a) upravený výkaz zisku a ztráty sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 3 Výzvy;

b) výkaz o energetické náročnosti podniku, viz Příloha 4 Výzvy;

c) zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce, viz Příloha 6B Výzvy (v případě energeticky náročného

podniku), resp. Příloha 6C (v případě energeticky náročného podniku ve vybraných odvětvích).

d) výkaz podniku ve vybraných odvětvích dle Přílohy 5 Výzvy (v případě energeticky náročného podniku

ve vybraných odvětvích).

Co když jako energeticky náročný podnik působím v několika odvětvích, přičemž některé mé činností

spadají do Přílohy 5 Výzvy a jiné činnosti nikoliv?

Pokud je podnik činný v několika odvětvích, může být zařazen do kategorie žadatelů dle Přílohy 5 Výzvy,

pouze pokud obrat v rámci činností vyjmenovaných v Příloze 5 Výzvy tvoří více než 50 % celkového obratu

podniku za rok 2021.

Jaké je způsobilé období dle Výzvy?

Výzva se týká období od 1. února 2022 do 31. října 2022 (tzv. způsobilé období).



Pokud jsou daňové doklady vystaveny v cizí měně, jak je přepočítat na Kč?

Pokud jsou doklady vystaveny v cizí měně, např. v EUR, použije se pro přepočet na české koruny kurz České

národní banky ke dni vystavení faktury.

Pokud má odběrné místo mateřská společnost a přefakturovává (bez navýšení) elektrickou energii

dceřiným firmám, které energii zcela spotřebovávají, mají dceřiné společnosti nárok na podporu?

Ne, nemají. Pro účely Výzvy je rozhodující odběrné a předávací místo (OPM), které je fyzicky opatřeno

zařízením monitorujícím množství předané energie/komodity od dodavatele. Oprávněným žadatelem je

pouze ten, který má OPM. Nárok na podporu má pouze mateřská společnost v rozsahu vlastní spotřeby.

Je nutné doložit smlouvu o připojení k VN/VVN?

Doložení smlouvy o připojení VN/VVN není potřeba.

Jak zjistím, jaké mám způsobilé náklady?

Způsobilé náklady jsou definovány jako náklady vyplývající ze spotřebovaného množství energií a rozdílu

mezi jednotkovou cenou ve způsobilém období (únor až říjen 2022) a dvojnásobkem ceny v referenčním

období, tedy roce 2021.

Způsobilé náklady se počítají z cen silové elektřiny dodané od externího dodavatele a skutečného

nákupu/odběru zemního plynu, tedy tzv. silového vyúčtování bez složky regulovaných služeb. Nelze

započítávat elektřinu či plyn, které jsou dále přeprodávány dalším subjektům.

Vypočítají se dle vzorce, který srovnává jednotkovou cenu roku 2021 s jednotkou cenou (či měsíčními

jednotkovými cenami) ve způsobilém období roku 2022, přičemž nárůst cen oproti roku 2021 musí být

alespoň dvojnásobný. Cena převyšující tento dvojnásobek se pak vynásobí množstvím spotřebované

energie za způsobilé období (či spotřebou v jednotlivých měsících způsobilého období, pokud je výpočet

prováděn na měsíční bázi).

Zjednodušený vzorec pro výpočet způsobilých nákladů: Y = (jednotková cena – 2*cena v referenčním

roce)*spotřeba

Pro období od 1. září 2022 do 31. října 2022 pak množství zemního plynu a elektřiny použité pro výpočet

způsobilých nákladů nesmí překročit 70 % spotřeby příjemce za stejné období roku 2021.

Jak vykazovat způsobilé náklady?

Žadatel si může vybrat mezi dvěma způsoby výpočtu a vykazování způsobilých nákladů.

Prvním způsobem je měsíční vykazování způsobilých nákladů pro jednotlivá odběrná a předávací místa,

druhým způsobem je souhrnné prokazování způsobilých nákladů za jednotlivé dodavatele.



V obou případech se odděleně prokazují způsobilé náklady za elektřinu a za zemní plyn zakoupené žadatelem

jakožto konečným spotřebitelem od dodavatelů energií pro vlastní spotřebu. Prodej a vlastní výroba jsou

vyloučeny.

V obou případech se také jednotkové ceny počítají z nákladů na silovou elektřinu a na skutečný nákup/odběr

zemního plynu, tedy tzv. silového vyúčtování bez složky regulovaných služeb. V případě, že dochází

k následnému prodeji určité části objemu elektrické energie nebo zemního plynu, včetně produktů z nich

přímo vyrobených (např. teplo) žadatelem dalšímu spotřebiteli, toto množství i náklady žadatel odečte

z výkazu způsobilých nákladů.

Na základě čeho může žadatel provést výběr mezi měsíčním a ročním vykazováním způsobilých nákladů?

Žadatel se rozhodne pro tu variantu, která mu vyhovuje.

Výkaz způsobilých nákladů neobsahuje specifikaci komodity (elektrická energie/plyn), uvádí se tedy

souhrnná hodnota (součet) za obě nebo každou zvlášť?

Způsobilé náklady za elektrickou energii a zemní plyn se prokazují odděleně, viz Příloha 2 Výzvy.

Kdo ověří způsobilé náklady?

U měsíčního vykazování způsobilých nákladů musí být výkaz podepsán statutárním orgánem žadatele a

zároveň ověřen statutárním auditorem nebo auditorskou společností a dodán společně se zprávou

auditora.

U vykazování způsobilých nákladů za celé způsobilé období žadatel doloží potvrzení za každého dodavatele

s vyúčtováním odběru elektřiny nebo zemního plynu souhrnně za celé způsobilé období za každé odběrné

místo. Žadatel může místo tohoto potvrzení dodavatele předložit ověřený výkaz způsobilých nákladů

statutárním auditorem nebo auditorskou společností.

Na základě čeho může žadatel provést výběr mezi měsíčním a souhrnným vykazováním způsobilých

nákladů?

Žadatel se rozhodně pro variantu, která mu bude vyhovovat. (čl. 3.8 Výzvy): „Způsobilými náklady jsou

náklady na nákup komodit elektřiny a zemního plynu žadatelem jakožto konečným spotřebitelem od

dodavatelů energií pro vlastní spotřebu, které vznikly v souvislosti se zvýšením cen zemního plynu a

elektřiny v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině. Způsobilé náklady může žadatel prokázat po měsících či v

souhrnu za celé způsobilé období. Tyto náklady se stanoví na základě součinu spotřeby (elektřiny nebo

zemního plynu ve způsobilém období) a definovaného rozdílu jednotkových cen (jednotkové ceny ve

způsobilém období se srovnávají s dvojnásobkem referenční jednotkové ceny za rok 2021). Zároveň v září a

říjnu 2022 nesmí množství zemního plynu a elektřiny použité pro výpočet způsobilých nákladů překročit



70 % spotřeby příjemce za stejné období roku 2021. Konkrétní prokazování a výpočet způsobilých nákladů

je definován v Příloze 2 Výzvy.“

Bude potřeba dodat k žádosti i data (faktury) odkud čísla pro výpočet způsobilých nákladů žadatel

převzal?

V žádném případě nevkládejte faktury! Žadatel ani v jednom případě nedokládá k žádosti samotné faktury,
pouze Výkaz způsobilých nákladů a potvrzení dodavatele nebo ověření auditora. V případě souhrnného
vykazování je tento výkaz podepsaný statutárním orgánem žadatele a osobou odpovědnou za jeho
sestavení (nebo auditorem), přiloženo je dále souhrnné potvrzení od dodavatele za celé způsobilé období
nebo zpráva auditora. Při měsíčním vykazování způsobilých nákladů bude výkaz způsobilých nákladů
podepsaný statutárním orgánem žadatele a auditorem, přiložena bude také zpráva auditora. VZORY Výkazu
způsobilých náklady, zprávy auditora a další podmínky naleznete v přílohách č. 2 a č. 6 Výzvy.

Jak se bude prokazovat provozní ztráta?

Žadatel je v provozní ztrátě, pokud je hodnota EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací)

za způsobilé období záporná.

Počítá se provozní ztráta za celý holding?

Ne, ztráta se počítá za žadatele/příjemce.

Článek 4

Může dojít k přetlaku žádostí, rychlému vyčerpání alokovaných prostředků a uzavření programu?

Výzva nepočítá s uzavřením příjmu žádostí po případném vyčerpání alokace.

Bude podpora přidělována ve smyslu pořadí podaných žádostí?

Podpora bude poskytována na základě splnění všech náležitostí. Nelze tedy říct, že bude přidělována podle

pořadí podaných žádostí (každá žádost je specifická).  Na základě zkušeností předpokládáme, že část žádostí

bude třeba ze strany žadatele doplnit.

Článek 5

Je oprávněným žadatelem nezisková organizace, spolek?

Ano, pokud má vedlejší hospodářskou (podnikatelskou) činnost ve vymezených ekonomických činnostech

CZ NACE a není pokryt(a) zastropováním cen energií a má OPM.

Je oprávněným žadatelem soukromé zdravotnické zařízení, domov seniorů atp.?

Na tyto subjekty (zdravotní služby, sociální služby) by se mělo vztahovat zastropování cen energií, tedy

nikoliv. Pozn. pokud by v nějakém výjimečném případě nespadaly do zastropování, tak z hlediska CZ-NACE

mohou žádat o podporu z Programu dle Dočasného krizového rámce EK.



Na jaké obory podnikání se Výzva nevztahuje (vyňaté obory podnikání)?

Oprávněným žadatelem je ten, jehož činnosti dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE nespadají do:

 CZ-NACE 64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování s výjimkou

činnosti uvedené v klasifikaci CZ-NACE pod kódem 64.11 – Centrální bankovnictví, jde-li o žadatele,

který je bankou,

 CZ-NACE 92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří.

a dále, jehož činnosti dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE spadající do nepodporovaných

činností:

 CZ-NACE 05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí,

 CZ-NACE 06 Těžba ropy a zemního plynu,

 CZ-NACE 09.10 Podpůrné činnosti při těžbě ropy a zemního plynu,

 CZ-NACE 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů,

 CZ-NACE 35.1 Výroba, přenos a rozvod elektřiny,

 CZ-NACE 35.2 Výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí,

 CZ-NACE 46.71.2 Velkoobchod s kapalnými palivy a příbuznými výrobky,

 CZ-NACE 46.71.3 Velkoobchod s plynnými palivy a příbuznými výrobky,

 CZ-NACE 49.50.1 Potrubní doprava ropovodem,

 CZ-NACE 49.50.2 Potrubní doprava plynovodem,

v souhrnu netvořily více než 50 % Obratu z celkového Obratu všech činností žadatele v roce 2021.

Jaké jsou podmínky pro podání žádosti?

Žadatel může předložit pouze jednu žádost – lze do ní zahrnout všechna Odběrná a předávací místa (OPM)

dle článku 3.9 Výzvy, na která se nevztahuje zastropování (nařízení vlády č. 298/2022 Sb.).

Žadatel:

a) není v úpadku - soud nerozhodl o úpadku podnikatele (žadatele) dle zákona č. 182/2006 Sb., o

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), s výjimkou úpadku, kdy soud do dne

podání žádosti povolil reorganizaci;

b) není v exekuci - soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na

jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;

c) není v likvidaci;

d) není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;



e) není ve střetu zájmů - není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2

odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, nebo jím ovládaná

osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

f) nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů

spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle

§ 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu

v prodlení;

g) vlastník ani žádný spoluvlastník podnikatelského subjektu, který o podporu žádá, není na

sankčních seznamech EU, tj. podnik není vlastněn, spoluvlastněn ani ovládán osobou (fyzickou

či právnickou) figurující na sankčních seznamech EU vedených v souvislosti s protiprávní

činností Ruské federace a Běloruské republiky vůči Ukrajině, a to bez ohledu na výši jeho či

jejího majetkového podílu.

h) čerpáním dotace jako podnik ani jako skupina propojených či partnerských podniků

definovaných dle Evropské komise (viz

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-

aid/sme/smedefinitionguide_en.pdf) nepřekročím limit 2 mil EUR, v případě Energeticky

náročného podniku nepřekročím limit 25 mil. EUR a v případě Podniku ve vybraných odvětvích

nepřekročím limit 50 mil. EUR dle definice Dočasného krizového rámce EK

i) Statutární orgán příjemce se v době podání žádosti o podporu zcela a nejen dočasně vzdává

jakéhokoli navýšení své odměny (včetně všech složek odměny) a pohyblivé části odměny za

probíhající hospodářský rok, ani neobdrží jakoukoli přímou nebo nepřímou náhradu za toto

vzdání se práva.

Výklad k omezení odměňování:

Statutární orgán příjemce se vzdává navýšení odměny nebo navýšení pohyblivé části odměny za

probíhající hospodářský rok (ke dni podání žádosti). Pokud má tedy již smluvně stanovenou

odměnu (včetně pohyblivé části odměny), toho se tento článek Výzvy netýká a odměna může být

vyplacena, ne navyšována na nové úrovně. Pokud odměna stanovena smluvně není, nesmí být

odměna navyšována oproti předchozímu hospodářskému roku.

Další podmínky pro energeticky náročné podniky:

a) žadatel se nachází v provozní ztrátě (hodnota EBITDA ˂ 0);

b) jeho způsobilé náklady tvoří nejméně 50 % provozní ztráty.

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-aid/sme/smedefinitionguide_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/conferences/state-aid/sme/smedefinitionguide_en.pdf


Pokud žadatel vykonává více činností, z nichž některá je vyňatá z možnosti žádat, může žádat? Je nějaké

vymezení procenta/procent vyňaté činnosti/činností z obratu firmy, které je pro žádost limitní?

Ano, žádat je možné i v tomto případě za předpokladu, že činnost spadající do vyňatých nečinila v roce 2021

a nečiní v roce 2022 více než 50% obratu s výjimkou CZ NACE 64 Finanční zprostředkování, kromě

pojišťovnictví a penzijního financování s výjimkou činnosti uvedené v klasifikaci CZ-NACE pod kódem 64.11

– Centrální bankovnictví, jde-li o žadatele, který je bankou a CZ-NACE 92 Činnosti heren, kasin a sázkových

kanceláří.

Může podnik žádat o dotaci/podporu pokud zahájil činnost až v roce 2022, resp. na konci roku 2021, tudíž
nemá podklady pro referenční období?

Ne, takový podnik o podporu žádat nemůže, jelikož v takovém případě nesplňuje podmínky Výzvou kladené
na oprávněného žadatele dle čl. 5 Výzvy, neboť není schopen doložit způsobilé náklady podle podmínek čl.
3.8 Výzvy.

Článek 6

Jaká je lhůta pro posouzení žádosti (v případě nutnosti oprav/doplnění dtto)?

Každá žádost je posuzována individuálně. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto nemá stanovenou

žádnou pevnou lhůtu na posouzení žádostí, s ohledem na specifičnost jednotlivých žádostí. Žádosti jsou

vyřizovány vždy bez zbytečného odkladu.

Jaká je lhůta pro vyplacení dotace po schválení žádosti a vydání rozhodnutí?

Lhůta pro vyplacení dotace činí 30 kalendářních dnů ode dne vystavení rozhodnutí o přiznání dotace.

Článek 7

O jakou maximální výši podpory budou moci podniky žádat?

Žadatel může žádat, podle toho, do jaké skupiny spadá:

a) pro žadatele, který nežádá jako energeticky náročný podnik nebo podnik ve vybraných odvětvích,

30 % způsobilých nákladů, maximálně do výše 45 mil. Kč na jednoho příjemce;

b) pro energeticky náročný podnik činí výše podpory 50 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší z

částek: 80 % provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce;

c) pro podnik ve vybraných odvětvích činí výše podpory 70 % způsobilých nákladů, maximálně do nižší

z částek: 80 % Provozní ztráty nebo 200 mil. Kč na jednoho příjemce.

Na skupinu partnerských a propojených podniků definovaných dle doporučení Evropské komise nesmí

celkově podpora překročit 2 miliony EUR. Pro skupinu, v níž o podporu žádá energeticky náročný podnik,

činí tento limit 25 mil. EUR a pro skupinu, v níž o podporu žádá podnik ve vybraných odvětvích, je stanoven



limit 50 mil. EUR. Do těchto limitů se započítává i podpora poskytnutá podle oddílu 2.1 Dočasného

krizového rámce EK. Ke stanovení těchto limitů v Kč se použije kurz Evropské centrální banky ke dni vydání

Rozhodnutí. Limity se počítají v rámci Evropského hospodářského prostoru, nejen pouze za ČR.

Výše uvedené podmínky vyplývají z Dočasného krizového rámce EK.

Pozn. Pokud je žadatel energeticky náročným podnikem, ale nesplňuje kritérium provozní ztráty, může si

podat žádost dle písm. a).

Jaká může být výše podpory za skupinu partnerských nebo propojených podniků?

Maximální výše podpory na příjemce činí 200 mil. Kč. Podpora za skupinu partnerských nebo propojených

podniků je ale omezena – na 2 mil EUR, resp. 25 mil EUR pro energeticky náročné podniky, resp. 50 mil EUR

pro vybraná odvětví.

Podmínka limitu podpory pro partnerské a propojené podniky se vztahuje kumulativně na podporu

poskytnutou všem podnikům ve všech zemích EU nebo jen na podporu poskytnutou v ČR?

Limity v článku 7.2 Výzvy se vztahují kumulativně na skupinu propojených podniků v rámci celého

Evropského hospodářského prostoru.

Ve Výzvě jsou podmínky 2 mil EUR pro partnerské a propojené podniky a 25 mil EUR v případě, že se

jedná o energeticky náročný podnik. Jak se maximální hodnota podpory počítá v případě, že má žadatel

ve skupině oba typy podniků?

Limit 2 mil. EUR se počítá na energeticky nenáročné podniky ve skupině. Na energeticky náročné podniky ve

skupině pak připadá limit 25 mil. EUR, do kterého se počítá i podpora pro energeticky nenáročné podniky.

Je nutné přikládat přehled podaných a získaných dotací v rámci Dočasného krizového rámce (DKR)?

Ne, není. Tento přehled není požadován. V Příloze 1 žadatel toto potvrzuje čestným prohlášením.

Může podnik, který spadá do kategorie energeticky náročných podniků žádat o nižší dotaci v kategorii

energeticky nenáročných podniků?

Ano, může požádat jako žadatel s výší podpory dle článku 7.1. a), tj. max 45. mil Kč. Dodatečné podmínky

pro energeticky náročné podniky v takovém případě nebude prokazovat.

Článek 8

Podává žádost „matka“ za všechny dcery se samostatnými IČO?

Nikoliv, co IČO, to jedna žádost.



Může o dotaci požádat podnik, pokud kdokoli z vedení podniku obdržel navýšenou odměnu?

Bod 8.11 se týká pouze statutárních orgánů. Statutární orgán příjemce se vzdává navýšení odměny nebo

navýšení pohyblivé části odměny za probíhající hospodářský rok (ke dni podání žádosti). Pokud má tedy již

smluvně stanovenou odměnu (včetně pohyblivé části odměny), toho se tento článek Výzvy netýká a

odměna může být vyplacena, ne navyšována na nové úrovně. Pokud odměna stanovena smluvně není,

nesmí být navyšována oproti předchozímu hospodářskému roku.

Musí se členové statutárních orgánů vzdát celé pohyblivé části odměny nebo pouze jejího navýšení?

Ne, není nutné se vzdát celé pohyblivé části odměny. S ohledem na znění ustanovení čl. 8.11 Výzvy se

statutární orgán vzdává navýšení odměny a navýšení její pohyblivé části za probíhající hospodářský rok.

Pokud má tedy již smluvně stanovenou odměnu (včetně pohyblivé části odměny), tento článek Výzvy se ho

netýká a odměna může být vyplacena, ne navyšována na nové úrovně. Pokud odměna stanovena smluvně

není, nesmí být odměna navyšována oproti předchozímu hospodářskému roku.

Co vše se do navýšené odměny započítává? Zahrnuje i navýšení fixní mzdy o inflaci?

Odměnou je pro účely výzvy míněna prémie (bonus, bonusová část ke mzdě). Vysvětlení článku 8.11 Výzvy:

„Statutární orgán příjemce se vzdává navýšení odměny nebo navýšení pohyblivé části odměny za probíhající

hospodářský rok.“ Pokud má tedy již smluvně stanovenou odměnu (včetně pohyblivé části odměny), toho se

tento článek Výzvy netýká a odměna může být vyplacena, ne navyšována na nové úrovně. Pokud odměna

stanovena smluvně není, nesmí být odměna navyšována oproti předchozímu hospodářskému roku. Základní

(fixní) mzdy se ustanovení netýká.

Na jaké období, tj. hospodářský nebo kalendářní rok, se statutární orgán musí vzdát navýšení odměny?

Navýšení odměny statutárního orgánu se žadatel vzdává za probíhající hospodářský (popř. kalendářní) rok

ke dni podání žádosti. Pokud je žádost podána v listopadu-prosinci 2022, jde o rok 2022. Pokud je žádost

podána v lednu 2023, jde o rok 2023.

Může statutární orgán dostat odměny ve stejné výši jako v loňském roce?

Statutární orgán žadatele/příjemce se vzdává pouze navýšení odměny nebo navýšení pohyblivé části

odměny za probíhající hospodářský (kalendářní) rok ke dni podání. Pokud byla forma odměny smluvně

stanovena, může být vyplacena, ale nikoli navyšována. Pokud smluvně stanovena není, nesmí být

navyšována oproti předchozímu hospodářskému roku.

Může žadatel vytvořit vlastní prohlášení o odměnách nebo existuje vzor tohoto prohlášení?

Ne. Žadatel musí použít Agendový informační systém (AIS MPO), který vygeneruje čestné prohlášení

automaticky.



Je funkce prokuristy nebo člena dozorčí rady považována za statutární orgán?

Ne, není. Prokurista a členové dozorčí rady nejsou statutárním orgánem.

Kdo je v rámci Výzvy považován za statutární orgán v případě s.r.o. a fyzických osob?

Statutární orgán mají pouze právnické osoby, fyzické osoby s ohledem na to nemohou statutární orgán

z podstaty věci mít. Každá podnikající fyzická osoba jedná vždy sama za sebe. Statutárním orgánem

společnosti s ručením omezeným je její jednatel, či jednatelé, má-li jich více, jak stanovuje § 44 odst. 5

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Podmínky jednání více jednatelů za společnost určují

stanovy společnosti.

Článek 10

Co musí žádost obsahovat?

Formální náležitosti žadatel vyplní přímo do žádosti v informačním systému AIS MPO (dále jen „Systém“)

a) název, adresa sídla a identifikační číslo žadatele;

b) bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora;

c) název a adresa poskytovatele (Systém generuje automaticky);

d) požadovaná částka podpory (Systém generuje automaticky);

e) účel, na který chce žadatel podporu použít (Systém generuje automaticky);

f) lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo (Systém generuje automaticky);

g) identifikace Výzvy, na jejímž základě je žádost podávána (Systém generuje automaticky);

h) je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:

 osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo

jednají na základě udělené plné moci (prokura nevyžaduje zmocnění);

 o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů1

ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s

nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu;

 pokud je žadatel o dotaci zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném

majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo,

pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou

skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah

všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné

obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu

1 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů



na zisku, společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu nebo stanovy; osob, v nichž má podíl, a

o výši tohoto podílu.

Povinné přílohy:

a) Čestné prohlášení žadatele o podporu, viz Příloha 1 Výzvy (Systém generuje automaticky).

b) Výkaz způsobilých nákladů dle Přílohy 2 Výzvy.

c) V případě měsíčního vykazování Způsobilých nákladů zprávu nezávislého auditora o ověřovací

zakázce dle Přílohy 6 A) Výzvy.

Pokud žadatel podává žádost jako Energeticky náročný podnik nebo Podnik ve vybraných odvětvích předloží

dále:

d) Upravený výkaz zisku a ztráty sestavený podle požadavků a kritérií uvedených v Příloze 3 Výzvy.

e) Výkaz o energetické náročnosti podniku dle Přílohy 4 Výzvy.

f) Zprávu nezávislého auditora o ověřovací zakázce dle Přílohy 6 B) nebo 6 C) Výzvy.

Pokud žadatel žádá jako Podnik ve vybraných odvětvích navíc doloží:

g) Výkaz Podniku ve vybraných odvětvích dle Přílohy 5 Výzvy.

Jak se dokládají skuteční majitelé podniku? Je potřeba nahrát nějakou (jakou?) přílohu nebo se výběr

provede pouze v systému AIS MPO?

MPO postupuje podle zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Je tedy nutné doložit úplný

výpis z evidence skutečných majitelů – V rámci AIS MPO je možné tuto evidenci nahrát automaticky

z Rejstříku úplných majitelů, popř. ji vložit manuálně. Pokud je žadatel o dotaci zahraniční právnickou

osobou, doloží údaje o skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci

skutečných majitelů; pokud tato neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou majitelem

zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické

osobě, tj. zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů,

rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu

nebo stanovy.

Příloha 3 Upravený výkaz

Jaké možnosti má žadatel při porovnávání „osobních nákladů“?

Jako pracovní pozici si žadatel může zvolit danou konkrétní jednu pozici, nebo souhrn obdobných

pracovních pozic, nebo kombinaci těchto možností. Pokud jde o obdobné pozice, může si žadatel vybrat,

zda bude porovnávat individuální platy, či souhrn těchto platů, není však možné, aby si vybral jednoho

zaměstnance, u něj srovnával individuálně a u dalších obdobných pozic hromadně. Nicméně u různých pozic

lze zvolit kombinace, u některých individuálně, u jiných souhrnně.



Pokud se upravený výkaz podává za způsobilé období (02-10/2022), je nutné dokládat ve stejné struktuře

i měsíční výkazy, pokud se na FÚ reportuje pouze DPH?

Upravený výkaz zisku a ztráty je definovaný výkazem pouze pro účely Výzvy a dokládá se za způsobilé

období, nikoliv měsíčně.

Stačí porovnat celkové průměrné osobní náklady za r. 2021 vs způsobilé období 2022? Nebo je nutné je

rozepsat po zaměstnancích?

Osobní náklady na zaměstnance v dané pozici v přepočtu na jeden měsíc nesmí překročit průměrné měsíční

osobní náklady na tuto pozici v roce 2021, nebo v roce 2020. Jako pracovní pozici si žadatel může zvolit

danou konkrétní jednu pozici, nebo souhrn obdobných pracovních pozic, nebo kombinaci těchto možností.

Jaký přepočet kurzu zvolit, pokud faktura i platba za plyn a elektřinu proběhla v roce 2021 i 2022 v EUR,
tj. lze pro přepočty cen za rok 2021 využít kurzy z roku 2022?

Pro přepočet na české koruny se použije kurz České národní banky ke dni vystavení faktury, tj. z daného
roku.

Jakým způsobem zohlednit případnou kurzovou ztrátu?

Kurzová ztráta se nezohledňuje.

Pokud společnost fakturuje malou část (řád desetin procent celkové spotřeby) nájemníkům má toto
odpočíst z účtované spotřeby v MWh znásobenou cenou dodavatele?

Ano. V případě, že dochází k následnému prodeji určité části objemu elektrické energie nebo zemního
plynu, včetně produktů z nich přímo vyrobených (např. teplo) žadatelem dalšímu spotřebiteli, toto množství
i náklady žadatel odečte z Výkazu způsobilých nákladů.

Různé:

Kde najdu kalkulačku?

Kalkulačka bude mít samostatný formulář z odkazu z úvodní stránky pro nepřihlášeného uživatele a bude

také jako odkaz/volba v menu pro přihlášeného uživatele. Tato kalkulačka bude k dispozici nejpozději v den

zahájení příjmu žádostí, tj. 15. listopadu 2022.


