Výzva k podání žádosti v rámci Podpory ROCET v roce 2022
Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 (dále jen „MD“), v souladu
s ustanovením § 14j zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, Rozhodnutím Evropské
komise Státní podpora SA.62018 (2021/N) – Česko – Podpora provozovatelů železniční nákladní
dopravy využívajících elektrickou trakci (dále jen „Rozhodnutí“) a Pravidel pro poskytování finančních
prostředků ze státního rozpočtu kapitoly 327 Ministerstva dopravy v rámci podpory železničních
nákladních dopravců v elektrické trakci - Podpora ROCET (dále jen „Pravidla“) vyhlašuje výzvu k podání
žádosti o poskytnutí dotace v rámci Podpory ROCET v roce 2022.
Předmět dotace:
Neinvestiční účelová dotace na podporu elektrické trakce na železnici v nákladní dopravě. Výše dotace
pro rok 2022 je kalkulována na základě nákladů na obnovitelné zdroje v platbě za odebranou
elektrickou energii, a to u nákladů vzniklých při provozování nákladní železniční dopravy v období
od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Výše na 1 MWh se stanovuje v částce 479 1 Kč.
Časový harmonogram:
Datum vyhlášení výzvy: 30. května 2022
Datum zahájení příjmu žádostí: 31. května 2022
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. července 2022
Alokace výzvy: 230 000 000 Kč
Příjemce dotace
Příjemcem dotace může být fyzická a právnická osoba (dále jen „dopravce“) dle § 24 a) a násl. zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o dráhách“), která má
oprávnění k provozování drážní dopravy a zároveň dle § 31a a násl. zákona o dráhách má osvědčení
dopravce. Uvedená osoba vykonává svou činnost na kategorii dráhy v souladu s § 3 odst. 1 písm. a) a
b) zákona o dráhách. Provozování drážní dopravy je činnost, při níž mezi dopravcem a osobou, jejíž
přepravní potřeba se uspokojuje, vzniká právní vztah, jehož předmětem je přeprava osob, věcí, zvířat
anebo činnost, kterou se zajišťuje podnikání podle zvláštních předpisů. Podpora ROCET je určena pouze
pro dopravce provozující nákladní železniční dopravu v závislé trakci, případně akumulátorovými
trakčními vozidly.
Informace o možnosti postupu poskytovatele dotace:
-

-

-
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Bude-li žádost o poskytnutí dotace trpět vadami formálního a administrativního charakteru,
vyzve poskytovatel žadatele o dotaci k odstranění vad v přiměřené lhůtě.
Poskytovatel může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších
podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, k čemuž žadateli
o dotaci poskytne přiměřenou lhůtu.
Veškerá komunikace ze strany poskytovatele se žadatelem v průběhu hodnocení včetně
případných výzev k doplnění je prováděna elektronickou cestou na kontaktní email uvedený
v žádosti.
Maximální termín na výzvu k doplnění je 10 pracovních dní.
Na dotaci není právní nárok.
Zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání rozhodnutí
o poskytnutí dotace, poskytovatel řízení zastaví.

Částka kompenzace za poplatek za obnovitelné zdroje byla stanovena Správou železnic, státní organizace.
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Podrobné věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů o dotaci a veškeré další požadavky
jsou definovány v Pravidlech, které jsou nedílnou součástí této výzvy.
Poskytnuté osobní údaje v rámci programu budou zpracovávány v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Další informace jsou uvedeny
na https://www.mdcr.cz/getattachment/Ministerstvo/Ochrana-osobnich-udaju(GDPR)/Informace-pro-prijemce-verejnych-financnich-prostr/Informace-pro-prijemceverejnych-financnich-prostredku_rev.pdf.aspx

Podklady pro získání dotace:
- Podání žádosti o poskytnutí dotace se všemi náležitostmi – žádost o poskytnutí dotace, která
obsahuje veškeré náležitosti, včetně povinných příloh v souladu s platnou výzvou a s Pravidly.

Způsob podání žádosti:
a) elektronicky do datové schránky MD (n75aau3),
nebo
b) elektronicky na e-mail posta@mdcr.cz s tím, že všechny zaslané dokumenty budou opatřeny
kvalifikovaným elektronickým podpisem s časovým razítkem oprávněné osoby,
UPOZORNĚNÍ: Žádost je nutné podat formou žádosti pro poskytnutí dotace, jejíž vzor je součástí výzvy.
Za rozhodný termín pro hodnocení bude považován termín elektronického podání (datová schránka/
email).
Kontakt na vyhlašovatele výzvy:
Adresa:
Ministerstvo dopravy
Podatelna – ROCET
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Kontaktní osoba za Ministerstvo dopravy:
Ing. Jiří Kalenský
jiri.kalensky@mdcr.cz; tel: 225 131 125
Kontaktní osoba za Správu železnic, státní
organizaci:
Ing. Jan Příleský, MBA
prilesky@spravazeleznic.cz; tel: 972 235 752

Přílohy k výzvě:
1. Žádost o poskytnutí dotace, včetně povinných příloh
2. Pravidla pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu kapitoly 327
Ministerstva dopravy v rámci podpory železničních nákladních dopravců v elektrické
trakci - Podpora ROCET – pro rok 2022
3. Rozhodnutí Evropské komise Státní podpora SA.62018 (2021/N) – Česko – Podpora
provozovatelů železniční nákladní dopravy využívajících elektrickou trakci
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