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Ministerstvo průmyslu a obchodu
Sekce fondů EU
Na Františku 32
110 15 Praha 1

V Praze 16.05.2013

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. 76-13/5.3NM02-1308/13/61200

v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)

Na základě žádosti o poskytnutí dotace ze dne 13.12.2012, v souladu s § 14 zákona č. 
218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, 
a v souladu s interními postupy Ministerstva průmyslu a obchodu pro hodnocení projektů, byl 
uznán níže uvedený projekt za přijatelný a způsobilý k poskytnutí dotace v souladu s cíli 
programu Nemovitosti - Výzva II, bylo rozhodnuto o poskytnutí dotace na tento stanovený 
účel:

Název projektu Rekonstrukce výrobní haly AZ BETON
Číslo projektu (ISOP-Centrum) 5.3 NM02/1308
Číslo projektu (MSC2007) CZ.1.03/5.3.00/12.01308
Název příjemce (jméno a 
příjmení u fyzické osoby)

AZ BETON s.r.o.

Rodné číslo (jen u fyzické 
osoby)

 

Datum narození (jen u fyzické 
osoby)

 

Místo trvalého bydliště (jen u 
fyzické osoby)

 

Sídlo příjemce Kněžpole 89, 68712
IČ 26960851

v souladu s předloženou žádostí o dotaci a Podmínkami, a to ve výši maximálně 50,00% 
způsobilých výdajů projektu. Na vybrané položky výdajů dle rozpočtu projektu může být 
použita nižší procentní míra, pokud tak stanoví text programu/výzvy. Tyto procentní míry pro 
jednotlivé položky výdajů jsou uvedeny v rozpočtu v Podmínkách poskytnutí dotace. 
Absolutní částka dotace může činit nejvýše: 

2 628 200 Kč tj. 85 % ze strukturálních fondů*
463 800 Kč tj. 15 % ze státního rozpočtu**

3 092 000 Kč tj. 100 % Celkem
0 Kč z toho de minimis maximálně***

Dotace bude vyplácena zpětně na základě již realizovaných způsobilých výdajů doložených 
příslušnými účetními a jinými doklady (fakturami, dodavatelskými smlouvami, výpisy z účtu 
apod.).
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Poučení:

Nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jsou Podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 
ČR a prostředků strukturálních fondů ES (dále jen „PODMÍNKY“) potvrzené podpisem 
příjemce dotace a výše uvedená žádost  o dotaci předložené příjemcem dotace. 

Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

Při porušení PODMÍNEK může být dotace nebo její část na základě § 44 zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů vymáhána 
příslušným správcem daně.

Proti tomuto rozhodnutí není možné podat rozklad, neboť na poskytnutí dotace se nevztahuje 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. 

         Ing. Petr Očko, Ph.D.

                   ředitel sekce fondů EU

* Prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být pokryty prostředky 
z rozpočtu Evropských společenství podle § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech ve znění pozdějších předpisů. 
** ostatních prostředků státního rozpočtu podle § 44 odst. 2 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech ve znění pozdějších předpisů
*** Podpora de minimis nesmí u jednoho příjemce přesáhnout dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 částku v 
CZK, která odpovídá ekvivalentu 200 000 EUR za současný a dva předcházející fiskální roky ode všech 
poskytovatelů. V případě podpor poskytnutých v jiné měně se použije přepočet dle směnného kurzu vyhlášeného 
Evropskou centrální bankou na internetových stránkách 
<http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html>, platného ke dni poskytnutí podpory. 
Rozhodným okamžikem pro přepočet je datum vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace (od tohoto dne se zakládá 
vznik právního nároku příjemce na podporu, tj. první možnost příjemce uplatnit svůj nárok prostřednictvím 
žádosti o platbu). Poskytovatel si vyhrazuje v případě odchylek způsobených nežádoucím vývojem kurzu právo 
upravit limity vyjádřené v CZK prostřednictvím Dodatku k tomuto Rozhodnutí a právo vyplatit příjemci částku 
nižší než jakou má uvedenu v Podmínkách poskytnutí dotace vyjádřenou v CZK, avšak pouze z důvodu, aby 
výše popsaný limit vyjádřený ekvivalentní hodnotou 200 000 EUR  nebyl překročen a nedošlo tak k poskytnutí 
neoprávněné podpory.
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