Integrovaný plán rozvoje města Karviné pro IOP - Výzva č. 1 –
5.2.b) Regenerace bytových domů

Cílem aktivit budou vybrané problémové části (sídliště) větších měst s hrozícími či
hromadícími se sociálně ekonomickými problémy obyvatel, jako je dlouhodobá
nezaměstnanost, zvýšená kriminalita apod. V souladu s analytickými poznatky přispěje
podpora bydlení v rámci IOP k revitalizaci prostředí problémových sídlišť, zajištění stability
sociálně smíšené struktury obyvatel a zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech.

P ÍRU KA
PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE
PRO OBLAST INTERVENCE 5.2:

ZLEPŠENÍ PROST EDÍ V PROBLÉMOVÝCH
SÍDLIŠTÍCH
kontinuální výzva
datum vyhlášení: 22. kv tna 2009

Vydání 02, platnost od 7. srpna 2009

P ÍRU KA PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE

OBSAH:
1.

Úvod ............................................................................................ 4

2.

Seznam použitých zkratek ............................................................ 5

3.

Seznam tabulek ........................................................................... 6

4.

Definice pojm ............................................................................. 7

5.

Informace o IOP a podporovaných oblastech .............................. 11

5.1.

Co je IOP.............................................................................................................................. 11

5.2.

Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje ......................................................... 12

Globální cíl ..................................................................................................................................... 12
Specifické cíle ................................................................................................................................ 12
Zam ení ........................................................................................................................................ 13
P íjemci .......................................................................................................................................... 13
Podporované aktivity...................................................................................................................... 13
Územní zam ení podpory............................................................................................................. 16
Podmínky vyplývající z platných právních p edpis ....................................................................... 16
Struktura financování ..................................................................................................................... 17
Zp sobilé výdaje ............................................................................................................................ 18
Monitorovací indikátory .................................................................................................................. 22

6.

Zpracování projektu ................................................................... 24
P íprava projektu ............................................................................................................................ 24
Cíl projektu ..................................................................................................................................... 24
Klí ové aktivity................................................................................................................................ 25
Rizika projektu................................................................................................................................ 25
Horizontální témata ........................................................................................................................ 25

7.

Jak podat projektovou žádost .................................................... 26

7.1.

Výzva vyhlášená m stem .................................................................................................... 26

7.2.

Výzva vyhlášená MMR......................................................................................................... 26

Poskytování informací žadatel m .................................................................................................. 27
Forma a zp sob podání projektové žádosti ................................................................................... 27
7.3.

Orienta ní harmonogram administrace projekt .................................................................. 33

7.4.

Posuzování žádosti .............................................................................................................. 34

Posouzení p ijatelnosti projektu ..................................................................................................... 34
Kontrola formálních náležitostí....................................................................................................... 35
Ex-ante analýza rizik a kontrola ex-ante na míst ......................................................................... 36
7.5.

Schvalování projekt

editelkou

7.6.

Vydání Registra ního listu a Podmínek ............................................................................... 36

P íru ka pro žadatele a p íjemce –
ZLEPŠENÍ PROST EDÍ
V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH
Vydání 02, platnost od 7. srpna 2009

O IOP ............................................................................. 36

Strana 2 z 66

P ÍRU KA PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE

7.7.

Vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí dotace ze státního rozpo tu a strukturálních fond
EU (Rozhodnutí ministra) .................................................................................................... 37

7.8.

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) ........................................................ 37

8.

Realizace projektu ..................................................................... 38

8.1.

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace ......................................................................... 38

Termíny p ípravy a realizace projektu uvedené v Rozhodnutí ...................................................... 38
Realizace aktivit projektu, napln ní monitorovacích indikátor , udržitelnost................................. 38
Vedení ú etnictví............................................................................................................................ 40
Archivace........................................................................................................................................ 41
Informování o projektu, propagace projektu .................................................................................. 42
Podmínky pro zadávání zakázek ................................................................................................... 42
Monitorování postupu projektu....................................................................................................... 50
Zm ny v projektu, zm ny Rozhodnutí o poskytnutí dotace ........................................................... 51
Odstoupení od realizace projektu .................................................................................................. 53
Nesrovnalosti, porušení rozpo tové kázn , porušení Rozhodnutí nebo Podmínek ...................... 53
8.2.

erpání dotace..................................................................................................................... 54

Z ízení ú tu pro projekt .................................................................................................................. 54
Ú elové znaky ................................................................................................................................ 54
Zp sob financování ........................................................................................................................ 55
Zp sob vypln ní zjednodušené žádosti o platbu ........................................................................... 55

9.

Stížnosti a odvolání ................................................................... 57

10.

Kontrol y projektu ....................................................................... 58

10.1.

Základní druhy kontrol.......................................................................................................... 58

Kontroly z hlediska realizace projektu............................................................................................ 58
Kontroly z hlediska charakteru a zam ení.................................................................................... 59
10.2.

Kontrolovaný subjekt............................................................................................................ 59

Práva kontrolovaného subjektu...................................................................................................... 59
Povinnosti kontrolovaného subjektu............................................................................................... 60
10.3.

Protokol/zápis z kontroly ...................................................................................................... 60

10.4.

ízení o námitkách kontrolovaného subjektu ...................................................................... 61

11.

Základní právní p edpisy a dokumenty ....................................... 62

Základní právní p edpisy a dokumenty EU........................................................................................ 62
Základní právní p edpisy a dokumenty

12.

R........................................................................................ 63

Seznam p íloh ............................................................................ 66

P íru ka pro žadatele a p íjemce –
ZLEPŠENÍ PROST EDÍ
V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH
Vydání 02, platnost od 7. srpna 2009

Strana 3 z 66

P ÍRU KA PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE

Tato P íru ka pro žadatele a p íjemce je ur ena m st m, žadatel m o dotaci a
p íjemc m v oblasti intervence 5.2 IOP Zlepšení prost edí v problémových sídlištích.
P íru ka pro žadatele a p íjemce – Zlepšení prost edí v problémových sídlištích (dále jen
P íru ka) je základním informa ním materiálem pro žadatele p i p íprav a pro p íjemce p i
realizaci projekt .
P íru ka obsahuje:
základní informace o IOP,
instrukce pro podání projektové žádosti,
postup následující po podání projektové žádosti,
informace vztahující se k realizaci a udržitelnosti projektu,
p ílohy.
Žádost o dotaci musí být v souladu s P íru kou a výzvou pro podávání žádostí. P íru ka
m že být v pr b hu realizace IOP aktualizována. Aktualizované vydání bude vždy
platit pouze pro žádosti o dotaci, které do doby zve ejn ní aktualizované P íru ky
nebyly p edloženy na CRR. O aktualizaci P íru ky budou žadatelé informováni na
internetových stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2.
V p ípad zm ny legislativy nebo metodik na národní úrovni m že dojít i ke zm n
P íru ky v ásti, která se týká p íjemc . Také v tomto p ípad budou p íjemci o
aktualizaci P íru ky informováni s p edstihem.
Další informace o IOP lze nalézt na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop.
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Zkratka

CRR

Vysv tlení

Centrum pro regionální rozvoj R

R

eská republika

SÚ

eský statistický ú ad

DPH

Da z p idané hodnoty

EK

Evropská komise

EP

Evropský parlament

ERDF

Evropský fond regionálního rozvoje

ES

Evropská spole enství

EU

Evropská unie

ICT

Informa ní a komunika ní technologie

IOP

Integrovaný opera ní program

IPRM

Integrovaný plán rozvoje m st

IS

Informa ní systém

KONV

Cíl Konvergence

MMR R

Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky

NUTS

La Nomenclature des Unités Territoriales Statistique – statistické
územní jednotky

OLAF

Evropský ú ad pro boj proti podvod m

OP

Opera ní program

OP LZZ

Opera ní program Lidské zdroje a zam stnanost

PO

Prioritní osa

RKaZ

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost

RL

Registra ní list

O IOP

ídící orgán Integrovaného opera ního programu

SF

Strukturální fondy

SR

Státní rozpo et

V

Výb rové ízení

Z

Zadávací ízení

ŽoP (ZŽoP)

Žádost o platbu (Zjednodušená žádost o platbu)
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Aktivita – ást oblasti intervence (podpory);
– úkon, innost.
Alokace – objem finan ních prost edk ur ený pro danou oblast podpory nebo prioritní osu v
rámci opera ního programu.
BENEFIT7 (Informa ní systém BENEFIT7) - informa ní systém pro žadatele a p íjemce
p ístupný na www.eu-zadost.cz. Žadatel jeho prost ednictvím p edkládá žádost o dotaci
v elektronické form . Slouží pro další obousm rnou komunikaci p i realizaci projektu –
p edkládání žádostí o platby, monitorovacích zpráv, hlášení o pokroku, oznámení o zm nách
v projektu.
Centrum pro regionální rozvoj R (CRR R) - státní p ísp vková organizace založená
Ministerstvem pro místní rozvoj. V Integrovaném opera ním programu z pov ení ídícího
organu IOP plní povinnosti v i žadatel m/p íjemc m na základ Rozhodnutí ministra pro
místní rozvoj . 55/2008.
Cíl „Konvergence“ - je zam en na regiony, jejichž hrubý domácí produkt na obyvatele
m ený paritou kupní síly, je nižší než 75 % pr m ru Spole enství. Do cíle Konvergence
spadá v R sedm region NUTS 2: St ední echy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod,
Jihovýchod, St ední Morava a Moravskoslezsko.
Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost“ (RKaZ) – zahrnuje území
Spole enství mimo cíl Konvergence. Do cíle RKaZ je v R za azen region Praha.
Etapa projektu – ucelený soubor jednotlivých aktivit stanovený asovým harmonogramem
projektu.
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - jeden ze strukturálních fond EU, jehož
prost ednictvím je financována pomoc zam ená na posílení hospodá ské a sociální
soudržnosti. Vyrovnává zásadní regionální rozdíly podporou rozvoje a strukturálních zm n
regionálních ekonomik.
Indikátor výsledku - vztahuje se k p ímým a okamžitým ú ink m, které projekt p inesl,
m že být fyzické nebo finan ní povahy.
Indikátory - indikátorová soustava umož uje m it výstupy a výsledky projekt a programu
jako celku. Slouží jako nástroj vyhodnocování pln ní cíl programu a je nezbytnou sou ástí
evaluací programu (hodnocení realizace programu vzhledem ke stanoveným cíl m).
Integrovaný plán rozvoje m st (IPRM) - strategický p ístup ke komplexnímu
spole enskému, hospodá skému, enviromentálnímu a kulturnímu rozvoji upadající nebo
rozvojové zóny, p ípadn funk ní složky území; obsahuje soubor asov provázaných akcí
(projekt ), které jsou realizovány ve vybrané zón m sta. Cílem IPRM je koordinace aktivit a
soust ed ní zdroj na ešení nejzávažn jších identifikovaných problém a využití
ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu m st. Smyslem je koncentrovat finan ní
prost edky na územn vymezenou vybranou zónu m sta a zam it se na ešení všech
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existujících problém komplexním zp sobem. Cílem je systémov podpo it obnovu prost edí
problémových sídliš a tím napomoci k prevenci i omezení sociálních rizik spjatých
s vývojem tohoto segmentu bytového fondu a obytného prost edí.
Kontrola ex-ante - p edb žná kontrola provád ná p ed vydáním Rozhodnutí ministra o
poskytnutí dotace. Cílem je ov it v cnou správnost údaj , které žadatel uvedl v žádosti. Má
za úkol eliminovat p ípadné budoucí problémy p i realizaci projektu.
Kontrola ex-post - následná kontrola provád ná po ukon ení realizace projektu, která
zjiš uje, zda došlo k napln ní a udržení stanovených cíl projektu. Cílem je prov it, zda
p íjemce dodržuje závazky týkající se udržitelnosti projektu.
Kontrola interim - kontrola provád ná v pr b hu realizace projektu. Cílem je ov it postup
realizace projektu a p ípadn navrhnout nápravná opat ení. Hlavním cílem je zkontrolovat
zp sobilost výdaj projektu, které p íjemce žádá k proplacení.
Manažer IPRM - osoba zodpov dná m stu za ízení p ípravy, zpracování, realizaci IPRM a
informování zastupitelstva m sta a O IOP.
Monitorování - sledování postupu realizace a výsledk projekt , aktivit, prioritních os a
celého programu subjekty implementa ní struktury IOP z hlediska dosahování stanovených
cíl . Monitorování ve vztahu k p íjemc m dotace spo ívá p edevším v jejich povinnosti
p edkládat hlášení o pokroku, monitorovací zprávy a hlášení o udržitelnosti projektu.
Nesrovnalost - porušení p edpis ES, p edpis
R a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které
upravují použití prost edk z rozpo tu EU nebo ve ejných zdroj R, v jehož d sledku jsou
nebo by mohly být dot eny ve ejné rozpo ty R nebo rozpo et EU formou neoprávn né
výdajové položky. Jedná se o každé porušení p edpis a podmínek, za kterých byly
prost edky z rozpo tu EU poskytnuty eské republice, a každé porušení p edpis a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, za kterých byly tyto prost edky a prost edky národních
ve ejných rozpo t dále poskytnuty p íjemc m.
Nezp sobilé výdaje - výdaje, na které nem že být poskytnuta dotace. Pokud tyto výdaje v
projektu existují, musí být financovány z vlastních zdroj p íjemce.
Oblast intervence (oblast podpory) - ást prioritní osy, která p edstavuje základní dota ní
titul opera ního programu se stanoveným finan ním plánem; podrobný popis oblastí
intervence je definován v provád cím dokumentu IOP; oblast intervence se m že d lit na
jednotlivé podporované aktivity.
Opera ní program (Programový dokument) - dokument p edložený lenským státem a
p ijatý Evropskou komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os,
jež mají být provád ny s podporou n kterého fondu, v p ípad IOP s podporou ERDF.
Partner - instituce i organizace, která je zapojena do p ípravné nebo realiza ní fáze projektu,
nap . poskytnutím financí, materiálu, odborných služeb. Partner nesmí být zárove
dodavatelem. Výdaje partner nejsou zp sobilými výdaji.
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace - definují povinnosti a pravidla, kterými se musí
p íjemce ídit po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu, tj. p t let po ukon ení realizace
projektu. Podmínky jsou nedílnou sou ástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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Porušení rozpo tové kázn - neoprávn né použití nebo zadržení pen žních prost edk
poskytnutých ze státního rozpo tu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finan ních
aktiv je definováno v § 44 zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech, ve zn ní
pozd jších p edpis .
Prioritní osa - jedna z priorit strategie rozvoje v opera ním programu skládající se ze skupiny
díl ích oblastí podpory (intervence), které spolu vzájemn souvisejí a mají konkrétní
m itelné cíle, viz l. 2 na ízení Rady (ES) . 1083/2006.
Projekt - innost provád ná p íjemcem sm ující k p edem stanovenému a jasn
definovanému cíli se stanoveným za átkem a koncem a za ú elem dosažení požadovaného
výsledku. Jedná se o konkrétní aktivity realizované p íjemcem a spolufinancované z
prost edk EU a z národních ve ejných zdroj .
P íjemce - subjekt realizující projekt, který na základ Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(Rozhodnutí) žádá O IOP o prost edky a p ijímá prost edky p edfinancování výdaj ze SR,
které mají být kryty prost edky z rozpo tu EU a prost edky národního financování. Žadatel se
stává p íjemcem vydáním Rozhodnutí.
P íru ka pro p edkladatele IPRM v IOP - p íru ka s podrobnými informacemi pro
p ípravu, zpracování a realizaci IPRM.
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) - jednostranný právní akt poskytovatele
dotace v i p íjemci, na základ kterého je p íjemci poskytnuta dotace.
ídící orgán IOP ( O IOP) - vládou pov ený subjekt zodpov dný za ízení a provád ní
Integrovaného opera ního programu v souladu s p edpisy EU a národními normami. ídícím
orgánem IOP je na základ usnesení vlády .175/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj.
ídící výbor IPRM - subjekt zapojený do ízení IPRM složený v souladu s principem
partnerství ze zástupc ve ejné správy a partner . ídící výbor je odpov dný zastupitelstvu,
p íp. rad m sta, za p ípravu a realizaci IPRM.
Udržitelnost projektu – doba, po kterou je p íjemce povinen zachovat výsledky projektu, je
stanovena na p t let ode dne ukon ení realizace projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Výb rové ízení – postup zadavatele stanovený v Závazných postupech pro zadávání zakázek
spolufinancovaných ze zdroj EU, nespadajících pod aplikaci zákona . 137/2006 Sb., o
ve ejných zakázkách, v programovém období 2007–2013, jehož ú elem je zadání ve ejné
zakázky, a to až do uzav ení smlouvy nebo do zrušení výb rového ízení.
Výzva pro p edkládání žádostí o dotaci (výzva) - souhrn informací o termínu, od kdy je
možno p edkládat žádosti o dotaci, o míst p íjmu žádostí a o dalších podmínkách pro
p edložení žádostí.
Zadávací ízení - postup zadavatele podle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách,
jehož ú elem je zadání ve ejné zakázky do uzav ení smlouvy nebo do zrušení zadávacího
ízení.
Zjednodušená žádost o platbu - vyhotovená p íjemcem v IS BENEFIT7, jejímž
prost ednictvím po ukon ení realizace etapy/projektu žádá o proplacení dotace. P ílohou je
vždy monitorovací zpráva.
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Zp sobilé výdaje - výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z fond EU (v p ípad IOP z
ERDF). Zp sobilé výdaje musí být v souladu s p íslušnými p edpisy ES (nap . lánek 56
na ízení . 1083/2006, lánek 7 na ízení .1080/2006) a pravidly stanovenými na úrovni
eské republiky (viz „Pravidla zp sobilých výdaj pro programy spolufinancované ze
strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013“ – usnesení
vlády . 61/2007).
Žadatel - subjekt žádající prost ednictvím p edkládané žádosti o dotaci. Okamžikem vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace se z žadatele o podporu stává p íjemce.
Žádost o platbu (formulá F1 ex-post financování) - formulá , který se po provedení
kontroly doklad p edložených p íjemcem generuje z IS Monit7+. Tuto žádost žadatel
nevypl uje.
Žádost o poskytnutí dotace (dále jen žádost, resp. projektová žádost) - formulá v IS
BENEFIT7 a jeho p ílohy obsahující informace o žadateli a projektu. Elektronický formulá
vypl uje žadatel prost ednictvím webové adresy www.eu-zadost.cz.
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Jedním z program , jejichž prost ednictvím lze v období 2007-2013 získat dotaci z fond
Evropské unie, je Integrovaný opera ní program (dále jen IOP).
Cílem IOP je modernizace a zefektivn ní inností a proces v oblasti ve ejné správy a
navazujících ve ejných služeb a územního rozvoje jako p edpokladu pro vytvo ení moderní
ob anské spole nosti a zvýšení konkurenceschopnosti region a R jako celku.
IOP je realizován prost ednictvím devíti prioritních os, z toho šest prioritních os (PO-1a, PO2, PO-3, PO-4a, PO-5 a PO-6a) umož uje podporu v regionech spadajících do cíle
Konvergence. T i prioritní osy (PO-1b, PO-4b a PO-6b) umož ují podporu v regionu cíle
Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost.
Tabulka 1 P ehled prioritních os a oblastí intervence

íslo prioritní
Název prioritní osy/oblasti intervence
osy/oblasti intervence
1a
1.1a
1b
1.1b
2

Modernizace ve ejné správy – Cíl Konvergence
Rozvoj informa ní spole nosti ve ve ejné správ
Modernizace ve ejné správy – Cíl Regionální konkurenceschopnost a
zam stnanost
Rozvoj informa ní spole nosti ve ve ejné správ
Zavád ní ICT v územní ve ejné správ – Cíl Konvergence

2.1
3

Zavád ní ICT v územní ve ejné správ
Zvýšení kvality a dostupnosti ve ejných služeb – Cíl Konvergence

3.1

Služby v oblasti sociální integrace

3.2

Služby v oblasti ve ejného zdraví

3.3

Služby v oblasti zam stnanosti

3.4

Služby v oblasti bezpe nosti, prevence a ešení rizik

4a
4.1a
4b
4.1b
5

Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence
Národní podpora cestovního ruchu
Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální
konkurenceschopnost a zam stnanost
Národní podpora cestovního ruchu
Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence

5.1

Národní podpora využití potenciálu kulturního d dictví

5.2

Zlepšení prost edí v problémových sídlištích
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5.3
6a

Modernizace a rozvoj systém tvorby územních politik
Technická pomoc – Cíl Konvergence

6.1a

Aktivity spojené s ízením IOP

6.2a

Ostatní náklady technické pomoci IOP

6b

Technická pomoc - Cíl Regionální konkurenceschopnost a
zam stnanost

6.1b

Aktivity spojené s ízením IOP

6.2b

Ostatní náklady technické pomoci IOP

IOP

Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje

Oblast intervence 5.2 - Zlepšení prost edí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita 5.2a)
Revitalizace ve ejných prostranství

Podporovaná aktivita 5.2b)
Regenerace bytových dom

Podporovaná aktivita 5.2c)
Pilotní projekty

Oblast intervence 5.2 – Zlepšení prost edí v problémových sídlištích

Zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídliš prost ednictvím
revitalizace prost edí a regenerace bytových dom v rámci t chto sídliš .

Zlepšení prost edí pro obyvatele sídliš ohrožených chátráním a sociálním vylou ením
v etn zvýšení bezpe nosti a zlepšení image t chto ástí m st;
zkvalitn ní technického stavu bytových dom postavených v hromadné bytové
výstavb ;
posílení sociální integrace v p ípad vybraných romských lokalit.
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Oblast podpory 5.2 p isp je ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení, kde se zam í na
revitalizaci a regeneraci prost edí problémových sídliš postavených v hromadné bytové
výstavb a na renovaci bytových dom situovaných v t chto sídlištích nebo historických
jádrech m st. Podpora se soust edí na komplexní revitalizace i regenerace prost edí sídliš ,
ve kterých by hrozící problémy mohly v p ípad vyšší koncentrace sociáln znevýhodn ných
rodin vyústit v sociální vylou ení.
Veškeré projekty se musí realizovat v deprivované zón , která je sou ástí IPRM. P ehled
všech deprivovaných zón najdete na internetových stránkách http://www.strukturalnifondy.cz/iop/5-2.

Aktivita Revitalizace ve ejných prostranství 5.2a) a ást aktivity 5.2c):
obce (zákon . 128/2000 Sb., o obcích).
Aktivita Regenerace bytových dom 5.2b) a ást aktivity 5.2c):
vlastníci bytových dom :
- obce (zákon . 128/2000 Sb., o obcích),
- bytová družstva i další obchodní spole nosti (zákon . 513/1991 Sb., obchodní
zákoník),
- vlastníci jednotek sdružení ve spole enství vlastník jednotek podle zvláštního
zákona (zákona . 72/1994 Sb., o vlastnictví byt ),
- další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový d m (nap . ob anský zákoník).
- obce a nestátní neziskové organizace v p ípad zajišt ní moderního sociálního
bydlení p i renovacích stávajících budov.

a) Revitalizace ve ejných prostranství
Projekty realizované ve vybraných problémových zónách definovaných v IPRM zahrnou
zejména:
úpravy sídlištního prostoru, nap . úprava, obnova i výsadba ve ejné zelen ,
zvýšení podílu nezpevn ných travnatých ploch;
parkové úpravy v etn po ízení a obnovy m stského mobiliá e;
výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, nap . parkovacích ploch,
p ších komunikací, chodník , cyklistických stezek, ve ejných prostranství,
vybudování protihlukových st n;
výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, nap . za ízení na odtok
p ívalových vod, opat ení na odstran ní vrchního vedení nap tí a jeho nahrazení
kabelovým vedením, sanace a dopln ní ve ejného osv tlení;
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budování i modernizace nekomer ních voln p ístupných rekrea ních ploch,
v etn úprav a z izování d tských h iš , vodních ploch a dalších ploch pro ve ejné
rekrea ní a sportovní využití.
Podpora bude poskytována pouze na volno asová za ízení, která budou sloužit ve ejnosti.
b) Regenerace bytových dom
V problémových lokalitách budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových
dom , které mohou zahrnout zejména:
zateplení obvodového plášt domu, zateplení vybraných vnit ních konstrukcí;
práce na bytovém dom provád né k odstran ní statických poruch nosných
konstrukcí a opravy konstruk ních nebo funk ních vad konstrukce domu;
sanace základ a opravy hydroizolace spodní stavby;
rekonstrukce technického vybavení dom (nap . modernizace otopné soustavy,
vým na rozvod tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtah );
vým ny i modernizace lodžií, balkon v etn zábradlí;
zajišt ní moderního sociálního bydlení p i renovacích stávajících budov.
c) Pilotní projekty zam ené na
vylou ením.

ešení romských komunit ohrožených sociálním

Pilotní projekt propojí aktivity regenerace dom a revitalizace ve ejného prostranství
s aktivitami sociálního za le ování (aktivita 3.1b Služby v oblasti sociální integrace
v IOP) nebo s aktivitami ešenými v OP LZZ (oblast intervence 3.2, zam ená na
neinvesti ní podporu romských lokalit). Žadatel propojení aktivit doloží Rozhodnutím o
poskytnutí dotace v rámci aktivity 3.1 b) IOP nebo oblasti intervence 3.2 OP LZZ na sv j
projekt nebo se obrátí na manažera IPRM na m stském ú adu, který mu poskytne
informaci, zda pro danou lokalitu již bylo vydáno jinému žadateli Rozhodnutí o
poskytnutí dotace 3.1 b) IOP nebo oblasti intervence 3.2 OP LZZ. Ov enou kopii tohoto
Rozhodnutí pro oblast intervence 3.2 OP LZZ p edloží žadatel spolu s projektovou žádostí
v rámci aktivity 5.2 c), nebo se jedná o povinnou p ílohu (viz Seznam povinných p íloh
p edkládaných na CRR, kapitola 7.2). V p ípad Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci
3.1 b) IOP není pot eba dokládat ov enou kopii, posta í kopie prostá.
U pilotních projekt romských lokalit není primárním cílem zlepšení stavu bytových
dom , ale p edevším snížení nezam stnanosti, kriminality, drogové závislosti a podpora
vzd lanosti. Z tohoto d vodu aktivity zam ené na regeneraci ve ejných prostranství a na
renovaci bytových dom , pop . p estavbu nebytových objekt na sociální bydlení, budou
navazovat na aktivity z oblasti sociální a komunitní pé e, intervenci z oblasti lidských
zdroj , zam stnanosti apod.
Sociální bydlení
P íjemci podpory ur ené na sociální bydlení jsou pouze obce a neziskové organizace
podle Na ízení ES 1828/2006 l. 47 odst. 2.b): „Poskytování kvalitního moderního
sociálního bydlení prost ednictvím renovací a zm nou používání stávajících budov, které
jsou ve vlastnictví orgán ve ejné moci nebo neziskových subjekt .“
P íru ka pro žadatele a p íjemce –
ZLEPŠENÍ PROST EDÍ
V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH
Vydání 02, platnost od 7. srpna 2009

Strana 14 z 66

P ÍRU KA PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE

Sociální byt se základním vybavením je ur en pro osoby (dále jen cílová skupina), které v
d sledku nep íznivých životních okolností nemají p ístup k bydlení a jsou schopné plnit
povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Jsou to skupiny zdravotn , p íjmov nebo
jinak sociáln znevýhodn né.
Sociální byt spl uje podmínky pro byt dle SN 73 4301 Obytné budovy. Byt bude
vybaven umyvadlem, sprchou, WC, kuchy skou linkou a va i em. Doporu uje se byty
vybavit za ízením, které není možné demontovat.
Maximální zp sobilé výdaje na vybudování sociálního bytu nep esáhnou 15 000 K na
1 m2 plochy bytu.
Podmínky pro nakládání se sociálními byty:
Pronajímatel nepodmíní uzav ení smlouvy o nájmu složením finan ních
prost edk .
M sí ní nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu sjednané p i uzav ení
nájemní smlouvy nebo zm n né v pr b hu trvání nájemního vztahu nesmí
p ekro it limit stanovený MMR R pro národní programy Podpory bydlení. Limit
nájemného m že upravit Ministerstvo pro místní rozvoj R, jestliže nár st
m sí ního úhrnného indexu spot ebitelských cen za domácnosti celkem
zve ejn ného eským statistickým ú adem za období od posledního stanovení
limitu p ekro í 5 %, p i emž první takové období pro nár st cenové hladiny za íná
prosincem 2006. Nová hodnota limitu nájemného bude odvozena od cenového
vývoje po izovacích a provozních náklad nemovitostí ur ených k bydlení.
Upravený limit nájemného vyhlašuje a zve ej uje Ministerstvo pro místní rozvoj
R formou Sd lení ve Sbírce zákon .
P íjemce je povinen uzav ít nájemní smlouvu k bytu s osobou z cílové skupiny.
Nájemní smlouva bude uzav ena s osobou z cílové skupiny, která prokáže, že její
pr m rný istý m sí ní p íjem v období 12 kalendá ních m síc p ed uzav ením
nájemní smlouvy nep esáhl 0,75 násobek pr m rné m sí ní mzdy.
Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být
uzav ena nájemní smlouva, že m sí ní pr m r sou tu istých p íjm všech len
domácnosti za období 12 kalendá ních m síc p ed uzav ením nájemní smlouvy
nep esáhl:
1,0 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 leny,
1,2 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 leny,
1,4 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 leny,
1,5 násobek pr m rné m sí ní mzdy, jedná-li se o domácnost se 5 a více
leny.
Nájemní smlouva m že být uzav ena pouze s osobou, která nemá uzav enou jinou
nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový d m, rodinný
d m, byt, d m pro rekrea ní nebo jiné ubytovací ú ely.
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Nájemní smlouva se uzav e pouze na dobu ur itou nejdéle však na 2 roky s
možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce.
Nájemní smlouva m že být prodloužena pouze v p ípad , že nájemce spl uje
podmínky pro uzav ení smlouvy.

Jedná se o podporu zam enou na problémové zóny m st, které musí mít schválený
Integrovaný plán rozvoje m sta.
Integrované plány rozvoje m st (IPRM) byly schváleny m st m:
Bohumín, Brno, B eclav, eské Bud jovice, eský T šín, D ín, Frýdek-Místek, Haví ov,
Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy
Vary, Karviná, Kladno, Kop ivnice, Krom íž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most,
Náchod, Nový Ji ín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, P erov, P íbram,
Strakonice, Tábor, T ebí , Uherské Hradišt , Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo.
Schválené IPRM, které obsahují pilotní projekt: Brno, Kladno, Most, Orlová, Ostrava,
P erov.

Ve ejná podpora
Finan ní prost edky poskytované ze strukturálních fond jsou považovány za ve ejné
prost edky, proto se jejich poskytování ídí všemi pravidly a p edpisy pro ve ejnou podporu.
Podpora poskytnutá v aktivit 5.2a) a v ásti aktivity 5.2c) zam ené na revitalizaci
ve ejných prostranství nenaruší hospodá skou sout ž, neznevýhodní ur ité subjekty a tím
nenaruší volný obchod mezi lenskými státy zp sobem, který je neslu itelný se spole ným
trhem EU.
Ve ejná podpora pro aktivitu 5.2b) a ást aktivity 5.2c) zam ené na regeneraci
bytových dom bude poskytována v souladu s Pokyny k regionální podpo e na období 2007–
2013. Evropská komise 10. prosince 20081 rozhodla, že tento postup je slu itelný se
Smlouvou o ES.
Celková výše ve ejné podpory ze zdroj
R a EU nep ekro í limity stanovené v Regionální
map intenzity ve ejné podpory R na léta 2007–2013.
Tabulka 2 Regionální mapa intenzity ve ejné podpory R na léta 2007–2013

Region soudržnosti NUTS II
Moravskoslezsko

1

Kraj

Intenzita ve ejné
podpory
v % celkových
zp sobilých výdaj

Moravskoslezský

40

Rozhodnutí . K(2008) 7845
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St ední echy

St edo eský

40

Severozápad

Karlovarský, Ústecký

40

St ední Morava

Olomoucký, Zlínský

40

Severovýchod

Liberecký, Královéhradecký,
Pardubický

40

Jihovýchod

Vyso ina, Jihomoravský

40

Jihozápad

Jiho eský, Plze ský

36 do 31.12. 2010
30 od 1. 1. 2011

Uvedenou míru podpory lze zvýšit o 20 % u malých podnik a o 10 % u st edních podnik .
Podrobnou definici malého a st edního podniku naleznete v p íloze . 1 P íru ky. Tato p íloha
uvádí postup, jak prokázat, do které kategorie žadatel spadá.
O využití bonifikace rozhoduje m sto.

Na prioritní osu 5, oblast intervence 5.2 Zlepšení prost edí v problémových sídlištích p ipadá
192 573 322 EUR.
Projekty na revitalizaci ve ejných prostranství (5.2a a ást aktivity 5.2c) budou financovány z
85 % ze zdroj ERDF a z 15 % ze zdroj obcí.
Tabulka 3 Struktura financování u aktivit spojených s revitalizací ve ejných prostranství

Kategorie p íjemce

ERDF (v %)

Zdroje obce (v %)

Celkem (v %)

85

15

100

Obce

Projekty na regeneraci bytových dom (5.2b a ást aktivity 5.2c) budou financovány
z ve ejných zdroj (ERDF a SR) ve výši povolené ve ejné podpory, viz Tabulka 2, sloupec
Intenzita ve ejné podpory. Zbylé výdaje musí pokrýt p íjemce z vlastních zdroj nebo z
úv ru.
Tabulka 4 Struktura financování u aktivit spojených s regenerací bytových dom

Kategorie p íjemce
Malé podniky s výjimkou
regionu Jihozápad

ERDF
(v %)
51

SR (v %)

Dotace
ERDF + SR
(v %)

Zdroje
p íjemce
(v %)

Celkem
(v %)

9

60

40

100

Malé podniky – region
Jihozápad do roku 2010/od
roku 2011*

47,5 / 42,5

8,5 / 7,5

56/50

44 / 50

100 / 100

St ední podniky s výjimkou
regionu Jihozápad

42,5

7,5

50

50

100
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St ední podniky – region
Jihozápad do roku 2010/od
roku 2011*

39 / 34

7/6

46/40

54 / 60

100 / 100

Velké podniky s výjimkou
regionu Jihozápad

34

6

40

60

100

Velké podniky – region
Jihozápad do roku 2010/od
roku 2011*

30,5 / 25,5

5,5 / 4,5

36/30

64 / 70

100 / 100

* Rozhodným okamžikem pro ur ení míry podpory u projekt spadajících do regionu
Jihozápad je okamžik vydání Rozhodnutí, nap . bude-li projektová žádost podána na CRR
v íjnu 2010 a Rozhodnutí bude vydáno 3. ledna 2011, p íjemce bude mít nárok na dotaci ve
výši 30 % celkových zp sobilých výdaj .
Mikropodnik se považuje za malý podnik.
Je-li žadatelem m sto, vystupuje vždy jako velký podnik.
Rozhodne-li se m sto bonifikaci nevyužít, pro všechny žadatele v daném m st platí
míra podpory jako pro velké podniky.
Platby p íjemc m probíhají formou ex-post plateb. Znamená to, že dotace bude p íjemc m
poskytnuta po ukon ení realizace projektu, resp. po ukon ení etapy projektu, na základ
p edložené zjednodušené žádosti o platbu. P íjemce musí nejd íve veškeré náklady projektu
uhradit a tuto skute nost musí doložit ú etními doklady a dalšími dokumenty.

Výdaje jsou zp sobilé, pokud jsou v souladu s:
lánkem 56 na ízení . 1083/2006,
lánkem 7 na ízení . 1080/2006,
Pravidly zp sobilých výdaj pro programy spolufinancované ze strukturálních fond a
Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013 – usnesení vlády . 61/2007,
Metodickou p íru kou zp sobilých výdaj pro programy spolufinancované ze
strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013.
Z hlediska obecného vymezení zp sobilosti musí být výdaje p im ené, musí odpovídat
cenám v míst a ase obvyklým a musí být vynaloženy v souladu s principy:
hospodárnosti (minimalizace výdaj p i respektování cíl projektu),
ú elnosti (p ímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu),
efektivnosti (maximalizace pom ru mezi vstupy a výstupy projektu).
Zp sobilé výdaje musí spl ovat zejména následující podmínky:
musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a p íslušné oblasti intervence a musí
bezprost edn souviset s realizací projektu,
realizace projektu nesmí být ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace ukon ena,
musí být zaplaceny p ed p edložením záv re né monitorovací zprávy,
musí být ádn doloženy pr kaznými doklady.
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A. Zp sobilé výdaje v aktivit Revitalizace ve ejného prostranství - aktivita 5.2a) a ást
aktivity 5.2c)
Ve ejným prostranstvím jsou podle zákona . 128/2000 Sb., o obcích, ve zn ní pozd jších
p edpis , „všechna nám stí, ulice, tržišt , chodníky, ve ejná zele , parky a další prostory
p ístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.“
Po áte ní datum pro zp sobilost výdaj je 1. 1. 2007, datum ukon ení zp sobilosti výdaj
je dáno datem ukon ení konkrétního projektu. Realizace všech projekt musí být ukon ena
do 30. 6. 2015. Realizace projekt nesmí být ukon ena p ed vydáním Rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
Revitalizovaná ve ejná prostranství musí být p ístupná ve ejnosti a nesmí se na nich vybírat
žádné poplatky. Za p íjmy generované projektem se nepovažují poplatky, které by m sto
vybíralo bez ohledu na realizaci projektu.
Veškeré zp sobilé výdaje v aktivit Revitalizace ve ejného prostranství:
1. projektová dokumentace k vydání povolení stavby max. do výše 5 % celkových
zp sobilých výdaj projektu,
2. technický dozor investora a autorský dozor projektanta,
3. nákup služeb nezbytn souvisejících s revitalizací ve ejných prostranství,
4. nákup pozemk nezbytn související s realizací projektu max. do 10 % celkových
zp sobilých výdaj projektu,
5. stavební práce:
výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury, nap . parkovacích ploch,
p ších komunikací, chodník , cyklistických stezek, vybudování protihlukových st n,
autobusových ekáren,
výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury: za ízení na odtok
p ívalových vod a další protipovod ová za ízení, deš ová kanalizace, opat ení na
odstran ní vrchního vedení nap tí a jeho nahrazení kabelovým vedením, výstavba a
modernizace ve ejného osv tlení, zavlažovací systémy,
budování i modernizace nekomer ních rekrea ních a sportovních ploch,
úpravy a z izování d tských h iš ,
úpravy a z izování vodních ploch (výdaje na koupališt nejsou zp sobilé),
z izování a úpravy vodních zdroj , nap . vrt pro využití zavlažování ve ejného
prostranství,
6. parkové úpravy, nap . výsadba a obnova zelen , zvýšení podílu nezpevn ných travnatých
ploch,
7. po ízení a obnova m stského mobiliá e, nap . lavi ky, odpadkové koše, zábradlí, stojany
na kola, informa ní tabule, ochrana strom , orienta ní systémy, kamerový systém,
8. výdaje na povinnou publicitu vyplývající z Pravidel pro provád ní informa ních a
propaga ních opat ení (viz p íloha . 3 P íru ky),
9. da z p idané hodnoty u neplátc DPH,
10. da z p idané hodnoty u plátc DPH, pokud nemají nárok na odpo et dan na vstupu.
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B. Zp sobilé výdaje v aktivit Regenerace bytových dom - aktivita 5.2b) a ást aktivity
5.2c)
Podpora zam ená na regeneraci spole ných prostor bytových dom musí mít charakter
technického zhodnocení majetku, rekonstrukce i modernizace, podporu nelze využít na
provád ní oprav i údržby.
Opravou se odstra uje fyzické opot ebení nebo poškození za ú elem uvedení majetku do
p vodního a provozuschopného stavu.
Technické zhodnocení jsou výdaje na dokon ené nástavby, p ístavby a stavební úpravy
jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku uvedeného do používání v aktuálním roce.
Modernizací se rozumí rozší ení vybavenosti nebo rozší ení použitelnosti majetku.
Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek zm nu ú elu nebo
technických parametr .
Bytový d m je pro ú ely aktivity Regenerace bytových dom v IOP definován takto:
více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavk m na trvalé bydlení a je
k tomuto ú elu ur ena,
má nejmén ty i samostatné byty,
budova je zkolaudována jako bytový d m nebo d m s byty.
Po áte ní datum zp sobilosti výdaj je den uvedený na potvrzení o zp sobilosti projektu,
které CRR zašle žadateli po posouzení p ijatelnosti. P ed datem vydání potvrzení nesmí
být zahájeny stavební práce, nesmí být uzav ena smlouva s dodavatelem nebo dán
závazný p íslib objednávky.
Datum ukon ení zp sobilosti výdaj je dáno datem ukon ení konkrétního projektu.
Realizace všech projekt musí být ukon ena do 30. 6. 2015.
Zp sobilé jsou pouze výdaje do spole ných prostor bytových dom .
Zp sobilé jsou pouze investi ní výdaje (po izovací cena p evyšuje ástku 40 000,- K ,
p ípadn jinou ástku stanovenou dle interních postup p íjemce), tzn. p íjemce ú tuje p i
dodržení zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , zákona .
586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis , p ípadn svých interních
sm rnic, výdaje projektu jako po ízení investic.
Poznámka: Statut SVJ p ipouští, že spole enství jako právnická osoba m že nabývat
majetková práva, za jejichž ú elem byla z ízena, to znamená správy spole ného majetku.
S ohledem na tuto právní formulaci doporu ujeme, aby v p ípad , že je za doby existence
SVJ po ízen movitý majetek, který má dlouhodobý charakter (doba použitelnosti je delší než l
rok), rozhodlo shromážd ní, zda se jedná o majetek ve spoluvlastnictví len SVJ nebo
majetek právnické osoby. Takovéto jasné vymezení je nutné pro správné ú tování
o po ízeném majetku.
O dlouhodobém nemovitém majetku, který je zapsán na listu vlastnickém právnické osoby –
SVJ se ú tuje tak jako v jiných ú etních jednotkách na p íslušných ú tech ú tové t ídy 0,
zcela v souladu s ú etním standardem . 409 Dlouhodobý majetek. Jde však o majetek, který
byl po ízen z cizích zdroj – dotace ze státního rozpo tu a strukturálních fond EU.
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Veškeré zp sobilé výdaje v aktivit Regenerace bytových dom
1. modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku:
zateplení obvodového plášt domu (zateplení fasády, st echy, vým na oken, vn jších
dve í), zateplení vnit ních konstrukcí,
po ízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné
soustavy v etn m ení spot eby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky,
výtahu, vým na elektrických kabel ve spole ných prostorách domu a p ívod
k jednotlivým elektrom r m),
Spole ná ást nap . splaškové kanalizace, vodovodu i teplovodu za íná od paty
domu.

2.

3.

4.
5.

odstran ní statických poruch dom (nap . nosných zdí a základových zdí, stropních
konstrukcí),
rekonstrukce, modernizace, pop . technické zhodnocení, spole ných prostor
(schodišt , chodby, st echy),
sanace základ a hydroizolace spodní stavby,
rekonstrukce i modernizace lodžií, balkon (nap . vým na zábradlí, balkon ),
vybudování sociálních byt z nevyhovujících byt anebo z nebytových prostor a objekt
v etn za ízení sociálních byt (umyvadlo, sprcha, WC, kuchy ská linka a va i ), které je
sou ástí investice p i po ízení sociálního bytu, v maximální výši zp sobilých výdaj
15 000 K na 1 m2 plochy bytu,
výdaje na povinnou publicitu vyplývající z Pravidel pro provád ní informa ních a
propaga ních opat ení (viz p íloha . 3 P íru ky), pokud jsou zaú továny jako po ízení
dlouhodobého hmotného majetku,
da z p idané hodnoty u neplátc DPH,
da z p idané hodnoty u plátc DPH, pokud nemají nárok na odpo et dan na vstupu.

Nezp sobilými výdaji ve všech aktivitách jsou p edevším:
výdaje bez p ímého vztahu k projektu,
výdaje nespl ující principy hospodárnosti, ú elnosti a efektivnosti,
ást po izovací ceny p i nákupu pozemk , která je vyšší než cena zjišt ná znaleckým
posudkem,
nákup pozemk za ástku p evyšující 10 % celkových zp sobilých výdaj projektu,
po ízení staveb a použitého za ízení,
služby spojené s administrací projektu a zpracováním projektové žádosti,
projektová dokumentace u aktivit typu regenerace bytových dom ,
neinvesti ní výdaje u aktivit typu regenerace bytových dom ,
náklady na výb rová a zadávací ízení,
um lecká díla, na která se vztahuje právo autorské a práva s ním související,
DPH, pokud p íjemce má nárok na odpo et DPH na vstupu. Pokud u organizace
existuje dvojí režim, musí p íjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu dan
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z p idané hodnoty s nárokem na odpo et a u kterých aktivit da z p idané hodnoty
uplat ovaná není,
splátky p j ek a úv r ,
úroky z úv r ,
sankce a penále,
výdaje na záruky, pojišt ní, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní
poplatky,
výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, p i jejichž zadávání p íjemce
nerespektoval zákon .137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších
p edpis , p íp. postupy stanovené touto P íru kou.
Každý zp sobilý výdaj doložený pr kaznými ú etními i da ovými doklady lze uplatnit
pouze jedenkrát, tzn. že výdaj, na který se vztahuje p iznaná podpora, se neuplatní v jiném
dota ním programu financovaném z ve ejných zdroj ani v jiné oblasti intervence IOP.
P íjemce nesmí na realizaci projektu erpat dotaci z žádného jiného dota ního titulu,
jiného opera ního programu, jiných prost edk krytých z rozpo tu EU a národních
ve ejných rozpo t , nap . programy Panel, Zelená úsporám, krajské dota ní tituly, ani
z jiných finan ních mechanizm nebo nástroj finan ního inženýrství m sta, nap .
zvýhodn né úv ry z fond m st.
Pokud vzniknou v projektu nezp sobilé výdaje, musí být vykázány ve finan ním plánu a v
monitorovací zpráv projektu. Musí být vždy financovány ze zdroj p íjemce.

Žadatel v žádosti o dotaci uvede hodnoty, které plánuje realizací svého projektu dosáhnout.
Pro projekty v aktivit 5.2a) žadatel zvolí indikátor . 331300.
Pro projekty v aktivit 5.2b) zvolí indikátor . 331200. Pokud budou v aktivit 5.2b) projekty
zam ené na zateplení obvodového plášt , vým nu výplní otvor , zateplení st echy nebo
zateplení podlahy, uvede žadatel také indikátor . 331500.
Pilotní projekty ve vybraných romských lokalitách realizované v aktivit 5.2c) se skládají z
aktivit a) a b), žadatel proto zvolí indikátor . 331300 nebo . 331200, p ípadn také indikátor
. 331500.
Ke každému indikátoru musí být v žádosti p i azen jeho název, po áte ní hodnota a cílová
hodnota. Jako po áte ní hodnota všech indikátor se uvádí vždy nula, cílovou hodnotu
stanovuje žadatel podle podmínek svého projektu. Tyto hodnoty pak budou uvedeny
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále Rozhodnutí) a jejich napln ní bude pro p íjemce
závazné.
Nespln ní stanovených indikátor v dob realizace projektu m že vést ke krácení nebo
nevyplacení dotace. Jejich neudržení po dobu p ti let od ukon ení realizace projektu m že mít
charakter porušení rozpo tové kázn s následkem finan ní sankce. Sankce jsou stanoveny
v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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Tabulka 5 Indikátory výsledku
Kód
národního
íselníku

Indikátor

M rná
jednotka

Po áte ní
hodnota

Cílová hodnota

Po et

0

x

331200

Po et regenerovaných byt
(5.2b,c)

331300

Plocha revitalizovaného území
(5.2a,c)

m

2

0

x

331500

Úspora spot eby energie
bytových dom (5.2b,c)

%

0

x

Vysv tlující popis vybraných indikátor :
Po et regenerovaných byt – po et bytových jednotek v bytových domech, ve kterých
budou provedeny stavební úpravy ke zlepšení fyzického stavu budov, tzn. nap . energeticky
efektivní sanace, odstran ní statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstruk ních
nebo funk ních vad, opravy a rekonstrukce technického vybavení dom , vybudování
sociálních byt z nevyhovujících byt anebo z nebytových prostor, objekt .
Poznámka: Má-li projekt za cíl modernizaci výtahu, otopné soustavy i vým nu rozvod tepla
v bytovém dom , do cílové hodnoty indikátoru se uvede celkový po et všech byt v tomto
obytném dom .
Plocha revitalizovaného území – celková vým ra vymezené plochy v problémovém sídlišti,
na které budou provád ny konkrétní úpravy vedoucí ke zvýšení kvality života obyvatel sídliš
v etn zvýšení bezpe nosti.
Úspora spot eby energie bytových dom – snížení spot eby energie v bytových domech na
území problémových sídliš , vyjád ení rozdílu spot eby energie p ed provedením
energetických sanací obytných budov a po jejich dokon ení.
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Tato kapitola p edstaví vhodné a doporu ené postupy pro rozpracování projektu p ed
vypl ováním projektové žádosti.
Projektem pro pot eby této P íru ky rozumíme innost provád nou p íjemcem sm ující k
p edem stanovenému a jasn definovanému cíli se stanoveným za átkem a koncem a za
ú elem dosažení požadovaného výsledku. Jedná se o konkrétní aktivity realizované
p íjemcem a spolufinancované z prost edk EU a z národních ve ejných zdroj .
Charakteristika aktivit, které chcete v projektu uskute nit, bývá rozhodujícím vodítkem pro
výb r zdroje financování projektu. Je t eba si ov it, které dota ní programy lze využít a za
jakých podmínek.
P i zjiš ování informací se pokuste zjistit:
Jsem oprávn ným žadatelem o dota ní podporu?
Nachází se m j projekt v zón vybrané m stem pro IPRM?
Schválilo ministerstvo pro místní rozvoj IPRM?
Je m j projektový zám r v souladu se zam ením a cíli oblasti podpory?
Je rozsah plánovaných projektových aktivit v souladu s podporovanými aktivitami?
Jsou výdaje na plánované aktivity zp sobilé?
Jaká je struktura financování a jak veliké podpory m že projekt dosáhnout?
Projektový zám r má mít jasný cíl, nástroje, kterými budou cíle dosaženy, a reáln nastavené
výstupy. Jednotlivé ásti projektu si nesm jí vzájemn odporovat a musí být provázány.

Pro jasné stanovení cíl je nutné brát v úvahu nejen zam ení projektu, ale také as a
prost edky, které budete mít k dispozici. St žejní otázkou je udržitelnost projektu po dobu
p ti let od ukon ení realizace projektu.
Cíl projektu:
musí odpovídat cíl m prioritní osy 5. v IOP,
musí být reáln dosažitelný v daném ase a za daných podmínek,
musí být m itelný, aby bylo možné po ukon ení projektu prokázat jeho napln ní
pomocí kvantifikovaných údaj (indikátory),
musí být udržitelný po dobu p ti let od ukon ení realizace.
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Je nutné vymezit aktivity projektu, jejichž realizace povede k dosažení jeho cíl , a jejich
asový sled neboli harmonogram.
Promyslete si:
co bude náplní každé aktivity projektu,
jak dlouho bude aktivita, p ípadn její jednotlivé ásti, probíhat,
zda a jak je aktivita provázána s ostatními aktivitami,
kdo bude v projektu za tuto aktivitu zodpov dný,
jak velký tým lidí bude nutné zajistit pro její zdárný pr b h,
jaké budou nároky na technicko-organiza ní zajišt ní realizace aktivity.
V harmonogramu se zam te na reálné asové rozp tí jednotlivých aktivit a jejich návaznost.
Harmonogram realizace musí být plánován s ohledem na maximální dobu trvání projektu a
pravd podobné datum zahájení realizace projektu.

Identifikujte p edevším rizika pro pr b h realizace, která nebudou zp sobena vn jšími
okolnostmi a která m žete alespo áste n eliminovat i si p ipravit varianty jejich ešení.
P íklady rizik projektu:
prodloužení doby realizace n které z aktivit, resp. nedodržení harmonogramu,
problémy se zadávacím/výb rovým ízením,
zm ny v realiza ním týmu, nap íklad odstoupení manažera, koordinátora nebo
n kterého odborného pracovníka,
odstoupení partnera, resp. nepln ní závazk plynoucích z uzav ené partnerské
smlouvy,
nedostatek financí na úhradu nezp sobilých výdaj projektu,
riziko nezajišt ní udržitelnosti projektu.

Specifikem projekt , které se ucházejí o podporu z ERDF, je jejich vazba na prioritní témata
EU. Pro období 2007–2013 EU vyty ila dv horizontální témata:
Rovné p íležitosti
Princip rovných p íležitostí znamená nediskriminaci na základ pohlaví, rasy, etnického
p vodu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, v ku i sexuální orientace. Téma
rovných p íležitostí se vztahuje i na další znevýhodn né skupiny, jako jsou migranti,
dlouhodob nezam stnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížn dopravn dostupných
oblastí, drogov závislí, osoby propušt né z výkonu trestu, absolventi škol; souhrnn skupiny
ohrožené sociálním vylou ením.
Udržitelný rozvoj
Pojem udržitelný rozvoj je zúžen na životní prost edí a jeho ochranu.
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M sto po schválení IPRM a po podpisu dohody o realizaci IPRM s ministerstvem pro místní
rozvoj vyhlásí výzvu a provede výb r nejvhodn jších projekt k dosažení cíl IPRM.
Žadatelé/p íjemci budou postupovat p i p íprav a v pr b hu realizace projekt podle této
P íru ky pro žadatele a p íjemce. Spolu s touto p íru kou m že m sto ve výzv zve ejnit
svoje specifické požadavky týkající se p edm tu a harmonogramu výzvy, požadavk na
zpracování žádosti a rozsahu požadovaných p íloh. Zárove m sto zve ejní zp sob hodnocení
a výb ru žádostí.
Po pe livém prostudování P íru ky a výzvy žadatel vyplní žádost v BENEFIT7, po finálním
uložení ji vytiskne, p iloží p ílohy požadované m stem ve výzv a ve stanoveném po tu
vyhotovení p edloží m stu. Žádost musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo osoba jím
pov ená.
ídící výbor IPRM a orgány m sta schválí seznam projekt doporu ených k podpo e a
p ípadné po adí projekt náhradních. Seznamy m sto poskytne O IOP. Všem doporu eným
projekt m m sto vystaví dle poskytnutého vzoru potvrzení, že p edkládaný projekt je sou ástí
schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. M sto vrátí dokumentaci k
projekt m žadatel m.

MMR vyhlásí výzvu pro p edkládání žádostí o dotaci. Žadatel v termínu stanoveném ve
výzv p edloží žádost a povinné p ílohy na místn p íslušnou pobo ku Centra pro regionální
rozvoj R.
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Upozorn ní: Žadatel p edloží projekt Centru pro regionální rozvoj až ve chvíli, kdy
získá od m sta potvrzení, že jeho projekt je sou ástí schváleného IPRM a je v souladu
s jeho cíli a prioritami.
Projektové žádosti je možné p edkládat pr b žn do vy erpání finan ní ástky. O p ípadném
ukon ení výzvy budou žadatelé informováni 20 pracovních dní p ed termínem ukon ení
výzvy na uvedených internetových stránkách.
Vyhlášení, p íp. ukon ení, výzvy bude zve ejn no:
v tisku,
na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj R, www.mmr.cz,
na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy,
na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2,
na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj R, www.crr.cz,
na stránkách m st realizujících IPRM.

Ministerstvo pro místní rozvoj R – odbor ízení opera ních program ,
Ministerstvo pro místní rozvoj R – odbor podpory bydlení,
Centrum pro regionální rozvoj R – pobo ky,
Manažer IPRM v daném m st .
P ehled kontaktních pracovník (s výjimkou manažer IPRM, jejichž kontaktní údaje
poskytuje konkrétní m sto) je uveden v p íloze . 4 této P íru ky.
Doporu ení žadatel m: Využívejte oficiální informa ní místa pro žadatele a konzultujte
svoje zám ry. CRR poskytuje konzultace také p i p íprav a realizaci zadávacího a
výb rového ízení. Konzultacemi projektu se m žete vyhnout p ípadným problém m v
budoucnosti a vyvarovat se n kterých chyb.
Upozorn ní: Pracovníci na informa ních místech budou zodpovídat dotazy vztahující se
k realizaci IOP, ale nemohou za žadatele/p íjemce zpracovávat projektovou žádost nebo
n které z povinných p íloh i vypracovávat zadávací dokumentaci k výb rovým/zadávacím
ízením, hlášení o pokroku, etapovou/záv re nou monitorovací zprávu v etn žádosti o
platbu a hlášení o udržitelnosti projektu. Tento p ístup je zastáván z d vodu zamezení
možného zvýhod ování n kterých žadatel nebo možného konfliktu zájm .

Vytišt né žádosti budou p ijímat pobo ky CRR se sídlem v každém regionu soudržnosti
(NUTS 2) mimo pobo ku CRR pro Prahu.
Adresy pobo ek jsou uvedeny v p íloze . 4 této P íru ky.
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Forma žádosti
Projektová žádost (dále jen „žádost“) musí být zpracována v elektronické form v IS
BENEFIT7, který je k dispozici na webových stránkách www.eu-zadost.cz. Data jsou
chrán na proti neoprávn nému p ístupu Vaším p ihlašovacím jménem a heslem, takže není
t eba se obávat zneužití rozpracovaného projektu.
V p ípad pot eby lze p ístup k žádosti povolit dalším osobám prost ednictvím parametr ,
vypln ných v systému BENEFIT7. P ístup je vždy omezen na registrované uživatele, kte í se
musí p ihlásit svým p ihlašovacím jménem a heslem. Uživatelé mohou mít nastavená r zná
práva p ístupu: mohou být pouze „ tená i“ nebo mohou mít právo do žádosti aktivn psát a
tím ji m nit.
Žádost a všechny p ílohy je t eba vyplnit pe liv a co nejsrozumiteln ji, aby byl v pr b hu
hodnocení žádosti správn pochopen jejich obsah, p edevším to, jakým zp sobem bude
dosaženo cíl projektu, jaké budou p ínosy projektu a jak projekt p ispívá k dosažení cíl
programu.
Postup pro zpracování elektronické žádosti je uveden v p íloze . 5 Pokyny pro vypln ní
elektronické projektové žádosti BENEFIT7. Žádost musí být odevzdána také v tišt né
podob (po finálním uložení), kterou musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo
osoba, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil. V tomto p ípad je nutné, aby
k žádosti byl p ipojen dokument dokládající toto zmocn ní. V p ípad , že žadatel nemá
povinnost z ídit statutární orgán, žádost podepíše jiná osoba oprávn ná jednat jménem
žadatele.
Upozorn ní:
Pokud bytový d m vlastní n kolik subjekt a žádat za všechny bude jeden z nich, musí se
prokázat pov ením od jednotlivých vlastník k podání projektové žádosti a k podepisování
všech dokument , které se týkají projektu. D razn doporu ujeme závazky a povinnosti
vyplývající z realizace projektu ošet it mezi vlastníky smluvn . Za realizaci projektu vždy
odpovídá osoba, která podala žádost a na kterou je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Pokud realizace projektu nebude dob e smluvn , organiza n a finan n zajišt na, hrozí
riziko vracení dotace.
Žadatel, který hodlá žádat o podporu ve více aktivitách: a) - Revitalizace ve ejných
prostranství, b) - Regenerace bytových dom , c) - Revitalizace ve ejných prostranství, c)
- Regenerace bytových dom ), musí vyplnit pro každou aktivitu samostatnou žádost v IS
BENEFIT7. D vodem je rozdílný systém financování. Ve všech ty ech aktivitách
mohou žádat jen obce, ostatní subjekty (viz kapitola P íjemci na str. 13 P íru ky)
mohou žádat v aktivit b) - Regenerace bytových dom a aktivit c) - Regenerace
bytových dom .
O IOP doporu uje vypracovat komplexní žádost rozd lenou na etapy místo n kolika
díl ích žádostí. Zpracování komplexní žádosti je mnohem mén administrativn
náro né. Po et etap není omezen. Každá etapa by však m la být uzav eným logickým
celkem, m la by být ukon ena výstupem (p . vým na oken i výtahu) s možností jej
zkontrolovat.
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Krom tišt né žádosti p edloží žadatel ješt dvakrát první dv stránky projektové žádosti, tj.
po vytišt ní projektové žádosti ješt dvakrát vytiskne stránky . 1 a 2 nebo je dvakrát
okopíruje. Stránky budou sloužit jako p edávací protokol pro p evzetí žádosti na p íslušné
pobo ce CRR. K tišt né žádosti musí být p iloženy všechny povinné p ílohy.
P ílohy je nutné spole n se žádostí vložit do pevného obalu.
P ílohy
se p edkládají v jednom vyhotovení,
jsou originálem nebo ú edn ov enou kopií,
musí být o íslovány podle seznamu p íloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto
seznamu se azené. P ílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevn spojeny.
Nepovinné p ílohy žadatel p ipojí za poslední povinnou p ílohu a p i íslování bude
pokra ovat od posledního ísla povinné p ílohy. P ílohy, kde je uvedena kolonka pro podpis
žadatele, musí žadatel podepsat.
Seznam povinných p íloh p edkládaných na CRR
1. Seznam p íloh
Seznam p íloh se vypl uje v IS BENEFIT7. Po vypln ní jej musí žadatel vytisknout.
2. Doklad o partnerství - tento doklad žadatel p edkládá, jsou-li do projektu zahrnuti
partne i. Dokladem o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery
vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti p i p íprav , realizaci a udržitelnosti
projektu.
3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu:
výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující
dot ené parcely pro projekty v aktivitách Revitalizace ve ejného prostranství,
výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující
dot enou budovu pro projekty v aktivitách Regenerace bytových dom .
4. Prokázání právní subjektivity žadatele - v p ípad obce a fyzických nepodnikajících
osob vlastnících bytový d m není nutné dokládat.
Jedná se o doklady osv d ující založení, z ízení i vytvo ení subjektu, doklady o
registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, p ípadn další doklady,
které jsou na základ p íslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.
Obecn prosp šné spole nosti, nadace a nada ní fondy, registrované církve a
náboženské spole nosti nebo církevní právnické osoby: zakladatelská smlouva i
zakládací listina, rozhodnutí o registraci (v p ípad církve, náboženské spole nosti
a církevní právnické osoby), výpis z p íslušného rejst íku, do kterého se
organizace zapisuje, doklad o p id lení I (výpis z registru ekonomických
subjekt SÚ);
Ob anská sdružení: stanovy sdružení s ozna ením dne registrace, doklad o
p id lení I (výpis z registru ekonomických subjekt SÚ).
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Podnikatelské subjekty: výpis z obchodního rejst íku nebo živnostenský list/výpis
ze živnostenského rejst íku u podnikajících fyzických osob (nebo obojí, pokud jde
o fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejst íku); doklad o p id lení I (fyzické
osoby podnikající, kterým bylo p id leno I ) nebo doklad o p íjmech z podnikání
v oblasti poskytování bydlení (fyzická osoba podnikající bez I ). Osoba, která
podniká na základ jiného než živnostenského oprávn ní podle zvláštních p edpis
(§ 2 odst. 2 písm. c) zákona . 513/1991 Sb., obchodní zákoník), p edloží
osv d ení podle tohoto zvláštního p edpisu.
Vlastníci jednotek sdružení ve spole enství vlastník jednotek: výpis z rejst íku
spole enství vlastník jednotek.
Ostatní právnické osoby vlastnící bytový d m: p edloží dle typu právní formy
doklady osv d ující založení, z ízení i vytvo ení subjektu, doklady o registraci,
pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, p ípadn další doklady, které
jsou na základ p íslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.
5. Územní rozhodnutí s vyzna ením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního
zákona vyžadováno.
6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, p dorysy, pohledy
a ezy, položkový rozpo et a harmonogram prací.
7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona . 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním ádu v platném zn ní:
pravomocné stavební povolení,
ve ejnoprávní smlouva,
písemný souhlas stavebního ú adu s ohlášením stavebního zám ru nebo estné
prohlášení, že nebylo stavebním ú adem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení
ohlášeného stavebního zám ru.
8. Platný pr kaz energetické náro nosti budovy, podle vyhlášky 148/2007 Sb. o
energetické náro nosti budov, ve kterém se doporu ená opat ení shodují s aktivitami,
které žadatel plánuje realizovat v rámci aktivity Regenerace bytových dom
z programu IOP. Doklad je povinnou p ílohou v p ípad realizace vedoucí ke snížení
energetické náro nosti budovy:
zateplení obvodového plášt ,
vým na výplní otvor (okna, vn jší dve e),
zateplení st echy/podlahy.
Upozorn ní: Pr kaz energetické náro nosti budovy nelze nahradit energetickým
auditem.
9. Potvrzení o výb ru projektu.
10. Ov ená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace
projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c).
11. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu
v rámci aktivity 3.1 b) IOP (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c).
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12. estné prohlášení o zp sobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a st ední
podnik a navazující formulá e dle typu podniku2 (relevantní jen pro malé i st ední
podniky, které podle výzvy p íslušného m sta mají nárok na 20%, resp. 10%,
bonifikaci; vzor formulá viz p íloha . 2 P íru ky).
Seznam nepovinných p íloh p edkládaných na CRR:
1. Dokument dokládající zmocn ní k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním
zástupcem.
2. Dokument dokládající zmocn ní k podání projektové žádosti a k podepisování
všech dokument , které se týkají projektu, vydaný vlastníky bytového domu pro
p ípad, kdy bytový d m vlastní n kolik subjekt a jeden z nich bude žádat za
všechny.
Zp sob podání projektové žádosti na CRR
Na obal žádosti uve te:
1. výzva 07
2. IOP - prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje
podporovaná aktivita 5.2 a) - Revitalizace ve ejných prostranství
5.2 b) - Regenerace bytových dom
5.2 c) - Pilotní projekty - Revitalizace ve ejných prostranství
5.2 c) - Pilotní projekty - Regenerace bytových dom
3. úplný název žadatele
4. adresa žadatele.
Všechny uvedené náležitosti lze automaticky vygenerovat prost ednictvím BENEFIT7 –
„Štítek na obálku“, který žadatel nalepí na obal, se tiskne jako samostatná poslední strana po
finalizaci projektové žádosti.
Zp sob doru ení
osobní doru ení,
doru ení poštou,
kurýrní i jinou podobnou službou.
Rozhodným okamžikem je doru ení projektové žádosti na pobo ku CRR
odeslání. Rizika plynoucí ze zvoleného zp sobu doru ení nese žadatel.

R, nikoli její

P íjem žádostí na CRR probíhá v pracovní dny od 9 do 14 hodin.

2

V p ípad , že se jedná o nezávislý podnik, žadatel krom estného prohlášení p edkládá zárove vypln ný
formulá - Údaje o po tu zam stnanc podniku. O tento formulá rozší í Seznam povinných p íloh v BENEFIT7.
V p ípad , že se jedná o partnerský podnik, žadatel krom estného prohlášení p edkládá zárove vypln né
formulá e - Údaje o po tu zam stnanc podniku a Partnerské podniky. O tyto formulá e rozší í Seznam
povinných p íloh v BENEFIT7.
V p ípad , že se jedná o propojený podnik, žadatel krom estného prohlášení p edkládá zárove vypln né
formulá e - Údaje o po tu zam stnanc podniku a Propojené podniky. O tyto formulá e rozší í Seznam
povinných p íloh v BENEFIT7.
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Pracovník pobo ky CRR podepíše p edávací protokol, tj. okopírované nebo vytišt né první
dv strany žádosti, které slouží jako potvrzení o p íjmu žádosti s uvedením žadatele, názvu
projektu, data a asu p evzetí. Potvrzení o p íjmu žádosti p edá pracovník CRR R žadateli
v p ípad osobního odevzdání ihned, v ostatních p ípadech je zašle poštou.
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Orienta ní harmonogram uvádí jednotlivé kroky administrace projektové žádosti.
V p ípad , že je žadatel vyzván k dopln ní nebo oprav žádosti, b h uvedených lh t se
p erušuje.
Tabulka 6 Orienta ní harmonogram administrace projekt
Max. po et pracovních
dn od ukon ení
p edchozí innosti

Od 1. dne p íjmu žádosti o podporu na CRR,
vyhlášeného ve výzv
O IOP, probíhá kontinuální
p íjem do vy erpání alokace pro tuto výzvu

P íjem projekt na CRR
Posouzení p ijatelnosti projekt

Po et pracovních dn
od p edložení projektu
na CRR/*

3

5

5

Kontrola formálních náležitostí

2

7

Ex-ante analýza rizik

5

12

Kontroly ex-ante

10

22

10

32

5

37

Zaslání Oznámení žadatel m

5

nepo ítá se do celkové
lh ty

Vydání Registra ních list (RL)

2

39

Odeslání RL a návrhu Podmínek Rozhodnutí

3

42

Lh ta pro vyjád ení žadatele k RL a návrhu
Podmínek

10

52

Vydání Rozhodnutí ministra o poskytnutí
dotace ze státního rozpo tu a strukturálních
fond EU („Rozhodnutí ministra“)

5 pracovních dní od
schválení projekt

42

Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(„Rozhodnutí“)

3 m síce od schválení
projekt (orienta n 60
pracovních dn )

97

Zaslání zkompletovaného Rozhodnutí s
Podmínkami

10

107

Oznámení výsledk kontrol projekt
Schválení projekt

editelkou

O IOP

O IOP

3

CRR žadateli u projekt na regeneraci bytových dom do 5 pracovních dní od posouzení p ijatelnosti
zašle potvrzení o zp sobilosti projektu.
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/* P edpokládá se, že lh ty budou efektivn kráceny.

Fáze posouzení projektové žádosti:
posouzení obecných kritérií p ijatelnosti,
posouzení projektu podle specifických kritérií p ijatelnosti,
kontrola formálních náležitostí,
provedení ex-ante analýzy rizik projektu,
kontrola ex-ante na míst .
Posouzení žádostí zabezpe uje místn p íslušná pobo ka CRR.
Upozorn ní: Nebude-li projektová žádost v souladu s výzvou, P íru kou, nesplní-li
kritéria p ijatelnosti, kritéria formálních náležitostí a neprojde-li úsp šn ex-ante
analýzou rizik a kontrolou ex-ante na míst , bude z procesu hodnocení vy azena, i když
žadatel obdržel od m sta potvrzení o výb ru projektu. Projektovou žádost m že žadatel
opravit a podat ji znovu na pobo ku CRR. P edtím je t eba požádat m sto o vydání
nového potvrzení o výb ru projektu. Toto opat ení slouží k tomu, aby m sto bylo
informováno o provedených zm nách v projektové žádosti.

P i kontrole p ijatelnosti se posuzuje, zda projekt spl uje všechna obecná a specifická kritéria
p ijatelnosti. Hodnotí se odpov mi ANO (spln no) nebo NE (nespln no). Každou žádost
hodnotí 2 pracovníci nezávisle na sob .
V p ípad , kdy není možné posoudit p ijatelnost projektu, je žadatel vyzván k dopln ní
informací. Lh ta pro posouzení p ijatelnosti projektu se pozastavuje do doby, než žadatel
zašle dopl ující informace. Na zaslání dopl ujících informací se žadateli stanovuje lh ta
15 pracovních dn od potvrzení p evzetí výzvy k dopln ní. Pokud dopl ující informace
vyžádané na základ kontroly p ijatelnosti jsou stále nedosta ující a není možné provést
op tovné posouzení p ijatelnosti, je možné žadatele vyzvat k opakovanému dopln ní (celkov
je možné vyzvat k dopln ní maximáln 2x). Lh ta je stejná jako v p ípad prvního vyzvání.
V p ípad , že projekt nespl uje kterékoli kritérium, je vy azen z procesu dalšího
hodnocení. O vy azení je žadatel informován písemn s uvedením kritérií p ijatelnosti, které
projekt nespl uje, a od vodn ním. V dopise se zárove oznamuje žadateli, že na dotaci z IOP
není právní nárok.
U projekt typu Regenerace bytových dom zašle CRR žadateli do 5 pracovních dní od
ukon ení posouzení p ijatelnosti potvrzení o zp sobilosti projektu. Ú elem tohoto
potvrzení je potvrdit shodu s pravidly ve ejné podpory. Datum uvedený na potvrzení je
po áte ním datem zp sobilosti výdaj u projektu. Od tohoto dne m že žadatel zahájit
stavební práce, uzavírat smlouvy s dodavateli nebo provád t závazné p ísliby objednávek
za ízení.
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Obecná kritéria p ijatelnosti:
žádost se vztahuje pouze na jednu oblast intervence IOP,
projekt je svým zam ením v souladu s cíli a aktivitami p íslušné oblasti intervence,
projekt odpovídá pokyn m nastaveným v p íslušné výzv ,
projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových zp sobilých výdaj a
povolené období v p ípad , že tyto hranice byly pro danou oblast intervence p ípadn
p íslušnou výzvu stanoveny,
projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP,
žadatel spl uje definici p íjemce u p íslušné oblasti intervence a vymezení v p íslušné
výzv .
Specifická kritéria p ijatelnosti:
požadovaná dotace se vztahuje pouze ke zp sobilým výdaj m stanoveným pro
p íslušnou oblast podpory,
projekt je v souladu s pravidly ve ejné podpory pro p íslušnou oblast podpory,
v projektu jsou popsána všechna zadávací ízení, pokud s nimi projekt po ítá, popis
zadávacích ízení nevykazuje rozpor s p íslušnou legislativou,
projekt je sou ástí IPRM schváleného O IOP nebo O ROP,
projekt do aktivity 5.2c bude realizován v problémové zón , kde byla zahájena
realizace projektu z IOP oblasti intervence 3.1 a nebo z OP LLZ oblasti intervence 3.2,
rozpo et je jednozna n strukturovaný a zp sobilé výdaje v rozpo tu jsou reálné.

Pokud projekt splnil všechna kritéria p ijatelnosti, provede CRR kontrolu formálních
náležitostí. Hodnotí se odpov mi ANO (spln no) nebo NE (nespln no) a zjiš uje se, zda:
žádost byla podána v p edepsané form (v elektronické podob , vytišt ná, po et
výtisk ),
verze elektronické i tišt né žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné,
tišt ná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele,
v žádosti jsou vypln ny všechny p edepsané a požadované údaje,
jsou doloženy všechny povinné p ílohy a ty jsou v požadované form (v etn
o íslování),
povinné p ílohy obsahov spl ují p íslušné náležitosti.
Kontrolu formálních náležitostí provede CRR do dvou pracovních dn od ukon ení kontroly
p ijatelnosti projektu. V p ípad formálních nedostatk bude žadatel vyzván CRR k
dopln ní chyb jících podklad nebo k oprav údaj do 15 pracovních dn od potvrzení
p evzetí výzvy k dopln ní a hodnocení prob hne znovu. Pokud dopl ující informace
vyžádané na základ kontroly formálních náležitostí jsou stále nedosta ující a není možné
provést op tovné hodnocení formálních náležitostí, je možné žadatele vyzvat k opakovanému
dopln ní (celkov je možné vyzvat k dopln ní maximáln 2x). Lh ta je stejná jako v p ípad
prvního vyzvání.
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V p ípad , že ani po vypršení stanovené lh ty na dopln ní nespl uje žádost všechny
formální náležitosti, je projekt vy azen z procesu dalšího hodnocení. O vy azení
informuje žadatele písemn CRR s uvedením vý tu formálních kritérií, které projekt
nespl uje, v etn od vodn ní. V dopise se zárove oznamuje žadatel m, že na dotaci z
programu IOP není právní nárok.

Cílem ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontrol na míst je posoudit a ov it z hlediska
p ijatelnosti, realizovatelnosti a udržitelnosti projektu v cnou správnost a soulad údaj
uvedených v žádosti se skute ností, ov it na míst stav projektu a p edejít tak p ípadným
budoucím problém m.
Na základ výsledku analýzy rizik je uskute n na u vybraných projekt kontrola ex-ante na
míst .
U všech projekt se vždy prov ují všechna zapo atá, probíhající a ukon ená
zadávací/výb rová ízení k projektu.
Na základ výsledku ex-ante kontroly m že CRR vy adit nezp sobilé výdaje a snížit
ástky u výdaj , jejichž cena neodpovídá cen v míst a ase obvyklé.
O výsledku ex-ante analýzy rizik a kontroly pobo ka CRR informuje O IOP a p edává
seznam projekt doporu ených a nedoporu ených k poskytnutí dotace. Žadatel m, kte í byli
vy azeni na základ výsledk kontroly ex-ante na míst , zasílá O IOP do 10 pracovních dní
od ukon ení kontroly oznámení o vy azení s od vodn ním.

Projekty doporu ené k poskytnutí dotace schvaluje editelka O IOP.
CRR zasílá žadatel m dopisem oznámení o doporu ení a O IOP zasílá oznámení o
nedoporu ení projektu k poskytnutí dotace do 5 pracovních dn od schválení editelkou O
IOP.

Registra ní listy vydá O IOP pro projekty, které splnily kritéria p ijatelnosti, formální
náležitosti, prošly úsp šn ex-ante analýzou rizik, kontrolou ex-ante na míst a byly
schváleny editelkou O IOP. Registra ní list (viz p íloha . 6 P íru ky) spolu s návrhem
Podmínek (viz p ílohy . 7a) a 7b) P íru ky) zasílá CRR žadateli, který svým podpisem
potvrzuje, že byl seznámen s ustanoveními uvedených dokument . Žadatel bude rovn ž
vyzván, aby se vyjád il ke správnosti údaj obsažených v Registra ním listu a návrhu
Podmínek do 10 pracovních dní. Žadatel nem že zasahovat do textu, jedná se o obecný vzor
platný pro všechny žadatele.
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Údaje obsažené v Registra ním listu:
identifika ní údaje žádosti (eviden ní íslo, název projektu, ozna ení subjektu, který
dokument vydává),
název, adresa a identifika ní íslo p íjemce,
harmonogram realizace projektu (ukon ení realizace projektu; datum, do kterého musí
být vypracována zpráva o záv re ném vyhodnocení akce),
monitorovací indikátory projektu,
bilance pot eb a zdroj projektu (celkem a pro jednotlivé roky),
podpisy (vypracoval, schválil).
Údaje obsažené v Registra ním listu jsou shodné s údaji v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Žadatel by proto m l v novat kontrole Registra ního listu pozornost, vyhne se tím p ípadným
pozd jším problém m vyplývajícím z chybn uvedených údaj . Na p ípadné chybn uvedené
údaje žadatel písemn upozorní pobo ku CRR.

Na základ seznamu projekt schválených editelkou O IOP vydá MMR Rozhodnutí
ministra o poskytnutí dotace ze státního rozpo tu a strukturálních fond EU. P ílohou
Rozhodnutí ministra je seznam všech projekt doporu ených k poskytnutí dotace. Jedná se o
p íslib poskytnutí finan ních prost edk z rozpo tu ministerstva pro daný projekt. Žadatel
tento dokument nedostává.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz p íloha . 8 P íru ky) vydává pro jednotlivé projekty O
IOP a schvaluje podpisem ministr pro místní rozvoj, p ípadn osoba jím pov ená, do 3
m síc od schválení projektu editelkou O IOP.
Rozhodnutí obsahuje identifikaci žadatele a stanovuje termíny zahájení a ukon ení realizace
projektu, maximální ástku finan ních prost edk , která m že být žadateli na daný projekt
poskytnuta, a monitorovací indikátory projektu.
Kompletaci Rozhodnutí a Podmínek provádí CRR. Pobo ka CRR zajistí podpis statutárního
zástupce nebo jím pov ené osoby (pov ená osoba musí mít k podpisu písemné zmocn ní od
statutárního zástupce), kterým stvrdí, že byl seznámen s ustanoveními uvedenými
v Rozhodnutí a Podmínkách. Rozhodnutí spolu s Podmínkami bude vystaveno v p ti
stejnopisech.
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Podmínky definují povinnosti p íjemce a pravidla, kterými se musí ídit po celou dobu
realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu, tj. p t let od ukon ení realizace projektu
podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V Rozhodnutí jsou stanoveny závazné termíny realizace projektu.
Zahájením realizace projektu se rozumí:
pro projekty typu Revitalizace ve ejných prostranství – skute ný termín zahájení
prací, nejd íve 1.1.2007;
pro projekty typu Regenerace bytových dom – datum uvedené v potvrzení o
zp sobilosti projektu.
Upozorn ní: P i vypl ování projektové žádosti v BENEFIT7 u projekt na regeneraci
bytových dom žadatel odhadne data zahájení a ukon ení realizace projektu a vyplní je do
p íslušných polí ek (záložka Projekt, Harmonogram projektu). Poté, co se žadatel dozví
datum uvedené na potvrzení o zp sobilosti projektu, prost ednictvím formulá e Oznámení
o zm nách v projektu oznámí zm nu ohledn aktualizace dat zahájení a ukon ení realizace
projektu a etap. Termín, kdy CRR vydá potvrzení o zp sobilosti projektu, závisí na
vyhlášení výzvy m stem, na délce kontrolního a hodnotícího procesu.
Ukon ení realizace projektu znamená prokazatelné uzav ení všech aktivit projektu. Den,
kdy je dokon ena fyzická realizace projektu. Tuto skute nost je t eba doložit krom
vlastních výstup projektu též ov itelnými d kazy dosažení cíl projektu. Nap .
fotodokumentací, kolauda ním rozhodnutím, protokolem o p edání a p evzetí díla apod.
Datum podepsání protokolu o p edání a p evzetí díla nesmí p ekro it termín ukon ení
realizace projektu uvedený v Rozhodnutí.
Záv re né vyhodnocení akce je p íjemce povinen provést do termínu uvedeného v
Rozhodnutí v souladu s § 6 vyhlášky Ministerstva financí R . 560/2006 Sb. Tj. má
povinnost p edložit na CRR vypln ný formulá Zpráva pro záv re né vyhodnocení akce,
který je p ílohou . 9 této P íru ky. Formulá musí být p edložen v písemné a elektronické
verzi.

P íjemce realizuje projekt v souladu se žádostí o dotaci, Rozhodnutím a Podmínkami.
P íjemce se zavazuje tyto povinnosti splnit i u aktivit projektu, které byly zahájeny p ede
dnem nabytí platnosti Rozhodnutí, aby výdaje mohly být kvalifikovány jako zp sobilé.
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Na základ Podmínek je p íjemce povinen:
zajiš ovat ádnou realizaci projektu podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
pln a prokazateln splnit ú el projektu, na který mu bude dotace poskytnuta, a
zachovat výsledky realizace projektu po dobu p ti let od ukon ení realizace
projektu podle Rozhodnutí;
zajiš ovat p ípravu zadávací dokumentace, zadávání výb rových ízení v souladu s
p íslušnými právními p edpisy a Závaznými postupy pro zadávání zakázek
spolufinancovaných ze zdroj EU, nespadajících pod aplikaci zákona . 137/2006 Sb.,
o ve ejných zakázkách, v programovém období 2007-2013 (viz p íloha . 10
P íru ky);
ov ovat faktury a jejich proplácení dodavatel m;
vést odd lené ú etnictví projektu;
p edkládat na CRR žádosti o platby na standardních formulá ích, p i emž musí
doložit, že uvád né náklady odpovídají podmínkám obsaženým v Podmínkách
Rozhodnutí o poskytnutí dotace; veškeré platební nároky musí být podloženy
fakturami nebo ú etními dokumenty rovnocenné d kazní hodnoty;
zajiš ovat neustálou dostupnost doklad o projektu pro ú ely kontroly provád né
oprávn nými osobami a umožnit kontrolám vstup do svých objekt a na svoje
pozemky do roku 2021;
oznámit CRR všechny zm ny a skute nosti, které mají vliv na pln ní Rozhodnutí a
Podmínek, nebo skute nosti s tím související;
naplnit do ukon ení realizace projektu monitorovací indikátory uvedené v
Rozhodnutí a udržet je po dobu p ti let od ukon ení realizace projektu;
plnit povinnosti spojené s monitorováním, tj. zejména podávání hlášení o pokroku,
monitorovacích zpráv o realizaci projektu a hlášení o udržitelnosti projektu;
zajiš ovat publicitu projektu v souladu s Pravidly pro provád ní informa ních a
propaga ních opat ení (viz p íloha . 3 této P íru ky);
ádn uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu v etn
ú etnictví do roku 2021;
ne erpat p i realizaci projektu dotaci z žádného jiného opera ního programu ani
jiných prost edk krytých z rozpo tu EU nebo eského dota ního programu/titulu,
vyjma národního spolufinancování, a dále ani z finan ních mechanism Evropského
hospodá ského prostoru, Norska a Programu švýcarsko- eské spolupráce;
nakládat s veškerým majetkem získaným by i jen áste n z dotace s pé í ádného
hospodá e:
pokud p íjemce obdržel dotaci na po ízení sociálního bytu, nesmí ho ani jeho
ásti prodat i p evést na jiný subjekt;
p íjemce v aktivit Regenerace bytových dom v romských lokalitách nesmí
bez p edchozího souhlasu O IOP prodat ani p evést na jiný subjekt byty
v regenerovaných domech;
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p íjemce v aktivit Regenerace bytových dom nesmí bez p edchozího
souhlasu O IOP prodat ani p evést na jiný subjekt bytový d m;
p íjemce nesmí bez p edchozího souhlasu
subjekt pozemek.

O IOP prodat ani p evést na jiný

P íjemce je povinen bez prodlení oznámit úmysl prodat i p evést na jiný
subjekt d m nebo pozemek, na který mu byla poskytnuta dotace. O
vydá své souhlasné stanovisko v p ípad , že p íjemce bude mít s novým
majitelem smluvn ujednané zajišt ní udržitelnosti a dodržování
povinností uvedených v Rozhodnutí a Podmínkách.
Doporu ujeme p íjemc m sjednat pojišt ní majetku po ízeného z dotace IOP. Pojišt ní
je vhodné zejména pro p ípad, kdy v pr b hu realizace projektu nebo v období 5 let od
ukon ení jeho realizace dojde ke zni ení nebo poškození majetku po ízeného z dotace.
P íjemce nebude schopen naplnit ú el projektu a zachovat po stanovené období výsledky
realizace projektu a bude povinen vyplacenou dotaci vrátit.
Pojišt ní majetku však není povinné a náklady na n j nejsou zp sobilé.
Ze zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, v platném zn ní, a ustanovení
týkajících se ochrany zvlášt chrán ných druh (§§ 50, 56), v n kterých p ípadech i z
ustanovení o obecné ochran voln žijících pták (§ 5) pro žadatele vyplývají ur itá omezení
p i stavebních zásazích a úpravách budov. Fyzické a právnické osoby jsou povinny p i
provád ní stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadm rnému zra ování nebo
úhynu živo ich nebo ni ení jejich biotop , kterému lze zabránit technicky i ekonomicky
dostupnými prost edky. Orgán ochrany p írody uloží zajišt ní i použití takovýchto
prost edk , neu iní-li tak povinná osoba sama. Žadatelé jsou povinni zachovat všechny
funk ní otvory využívané nebo využitelné ke hnízd ní pták a dalších druh živo ich s
výjimkou t ch, které p inášejí hygienické riziko (nap . v trací otvory špíží) p ípadn
zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty, budky). V p ípad
hnízd ní pták (zejména rorýs obecných4) je žádoucí neprovád t stavební práce v
blízkosti hnízd.

P íjemce je povinen vést v dob realizace a udržitelnosti odd lenou ú etní evidenci pro
výdaje a p íjmy spojené s realizací projektu v souladu se zákonem o ú etnictví (zákon .
563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis ). Pokud je to možné, m lo by být
ú etnictví vedeno v elektronické form .
Ú etní záznamy musí být chrán ny a uchovány v souladu s platným zákonem o
ú etnictví.
P íjemci mohou vést da ovou evidenci za podmínek, že:
p íslušný doklad musí spl ovat p edepsané náležitosti ú etního dokladu ve smyslu
zákona . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis ;
4

Rorýs obecný je zvlášt chrán ným druhem podle § 50 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, v
platném zn ní. Podle této úpravy je zakázáno ni it, poškozovat nebo p emis ovat jejich vývojová stádia nebo
jimi užívaná sídla (v etn um lých).
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p edm tné doklady musí být správné, úplné, pr kazné, srozumitelné a pr b žn
chronologicky vedené zp sobem zaru ujícím jejich trvalost;
p i kontrole p íjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu da ovou evidenci
v plném rozsahu;
uskute n né p íjmy a výdaje jsou analyticky vedeny ve vztahu k p íslušnému projektu,
ke kterému se vážou.

Archivace znamená uložení uzav ených dokument
op tovného použití a rychlého p ístupu k nim.

do archivu pro možnost jejich

P íjemci jsou povinni uschovávat veškeré dokumenty související s projektem (tj. p edevším
dokumentaci zadávacích a výb rových ízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, ú etní
písemnosti, projektovou dokumentaci, inventurní soupisy hmotného majetku, veškerá
související potvrzení a pr vodní materiály apod.) v písemné podob , na technických nosi ích
dat anebo mikrografických záznamech.
Všechny uvedené dokumenty musí p íjemce archivovat a uchovávat je minimáln do
konce roku 2021. Originály všech doklad souvisejících s p íslušným projektem IOP budou
uloženy u p íjemce.
U dokument uchovávaných pouze v digitální podob je t eba zajistit, aby zápis byl proveden
ve formátu, který zaru í jeho nem nnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty
p evedeny do analogové formy a opat eny náležitostmi originálu.
Pravidla archivace:
vždy vykonávat porovnání zálohovaných dat s originálem,
pravideln kontrolovat stav médií ur ených k zálohování a zálohovacích mechanik,
každé archiva ní médium ozna it datem, názvem a jeho obsahem.
V souladu s p edpisy ES se ú etní záznamy o operacích musí v co nejv tší mí e uchovávat
v elektronické form . Tyto záznamy musí být dány Komisi k dispozici na zvláštní žádost pro
ú ely vykonání písemn doložených kontrol.
P íjemci musí zajistit neustálou dostupnost doklad o projektech pro ú ely kontroly
provád né oprávn nými osobami. P íjemc m proto doporu ujeme vytvo it úplný soubor
všech dokument a doklad vztahujících se k p íslušnému projektu, a už originál nebo
ov ených kopií. Pokud soubor obsahuje kopie dokument a doklad , doporu ujeme, aby na
nich byl vyzna en odkaz na uložení originálu. Tím bude zajišt na možnost jednoduché, rychlé
a úplné kontroly dokumentace.
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Povinnost p íjemc provád t informa ní a propaga ní opat ení vychází z na ízení Evropské
komise 1828/2006.
Detailní postupy jsou uvedeny v dokumentu Pravidla pro provád ní informa ních a
propaga ních opat ení, který je p ílohou . 3 této P íru ky. Žadatel je povinen ozna it
všechny písemné zprávy, hmotné a písemné výstupy, propaga ní p edm ty a prezentace podle
této p ílohy.
P ijetí finan ních prost edk ze strukturálních fond Evropské unie znamená rovn ž
souhlas p íjemce s uvedením v seznamu p íjemc pro informování ve ejnosti o názvu
projektu a ástce p id lené z ve ejných zdroj .

Upozorn ní: Uvedené postupy se vztahují na celou dobu realizace projektu, tj. i na
zakázky zahájené p ed vydáním Rozhodnutí.
Poznámka: Zadávací/výb rové ízení u aktivit spojených s revitalizací ve ejných
prostranství m že být zahájeno a dokon eno p ed vydáním Rozhodnutí. U aktivit
spojených s regenerací bytových dom mohou být zadávací a výb rová ízení zahájena
p ed vydáním potvrzení o zp sobilosti projektu (vydává CRR), ale nesmí být p ed
vydáním potvrzení o zp sobilosti projektu podepsána smlouva s dodavatelem i dán
první závazný p íslib objednávky.
Jestliže má žadatel/p íjemce zpracované p ísn jší interní postupy pro zadávání
ve ejných zakázek, je povinen se jimi ídit a poskytnout je pracovník m CRR spole n
s dokumentací k výb rovému/zadávacímu ízení.
Každý zadavatel je povinen v souvislosti se zadáváním (ve ejné) zakázky dodržovat
zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a p edpokládaná
hodnota zakázky, jakož i nabídková cena nabídky vybrané jako nejvýhodn jší, musí
odpovídat cenám v míst a ase obvyklým.
A) Postup pro zadávání ve ejných zakázek dle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných
zakázkách:
P i zadávání ve ejných zakázek je žadatel/p íjemce povinen p i realizaci projektu
uskute ovat zadávání ve ejných zakázek v souladu se zákonem . 137/2006 Sb., o
ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis . Podle tohoto zákona musí
postupovat i m sta, zadávající podlimitní, p ípadn i nadlimitní ve ejné zakázky (§ 12
odst. 1 a 2 zákona)5.
Žadatel/p íjemce je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu se zákonem o
ve ejných zakázkách a pr b h výb ru dodavatele náležit dokladovat dle platného zákona.
5

Existence sektorového zadavatele je v p ípad oblasti intervence 5.2 IOP vylou ena, existenci dotovaného
zadavatele nep edpokládáme.
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Žadatel/p íjemce je povinen uzavírat smlouvy i objednávky s dodavateli zboží, prací a služeb
výhradn v písemné podob . Výdaje žadatele/p íjemce uskute n né bez písemné smlouvy
nejsou zp sobilé, s výjimkou p ípad , kdy takové písemné ujednání uzav ít nelze.
Žadatel/p íjemce je povinen zabezpe it (nap . formou smluvního ustanovení), aby smluvní
dodavatel vyhotovil a žadateli/p íjemci odevzdal ú etní doklady za každou dodávku v
pot ebném po tu stejnopis , aby žadatel/p íjemce byl schopen splnit svoji povinnost prokázat
zp sobilé výdaje.
Zadavatel nesmí rozd lit p edm t zakázky, aby došlo ke snížení p edpokládané hodnoty pod
finan ní limity stanovené v ustanovení § 12 zákona bez ohledu na po et projektových žádostí.
Zadavatel musí stanovit p edb žnou cenu zakázky v souladu s § 13 až § 16 zákona.
CRR poskytuje p i p íprav zadávací dokumentace odborné konzultace. Cílem
spolupráce CRR s p íjemcem je ov it, že zadávací ízení prob hlo nebo prob hne
v souladu s podmínkami programu a platnými p edpisy.
Pokud se bude jednat o zadávací ízení podle zákona o ve ejných zakázkách a toto
zadávací ízení bude zahájeno po vyhlášení výzvy k p edkládání projekt , žadatel/
p íjemce dotace je povinen p edložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10
pracovních dní p ed zve ejn ním Z nebo p ed odesláním výzvy uchaze m a pozvat
CRR jako pozorovatele na zasedání hodnotící komise nejpozd ji 7 kalendá ních dn
p ed jeho konáním. Žadatel/p íjemce je rovn ž povinen p edložit CRR zápis z jednání
komise a smlouvu s dodavatelem. CRR se jednání hodnotící komise m že zú astnit jako
pozorovatel.
Zadavatel je povinen informovat CRR o zm nách, které nastaly v pr b hu zadávacího ízení
nebo realizace zakázky prost ednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy.
V rámci zadávacích ízení musí být dodržena pravidla publicity programu IOP, tj. písemné
materiály (zejm. zadávací dokumentace u zadávacích ízení zahájených po vyhlášení výzvy)
týkající se zadávacího ízení musí být ozna eny symbolem Spole enství a informací o
finan ní spoluú asti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného opera ního programu a prohlášením ídícího orgánu IOP ve zn ní: „Šance pro
Váš rozvoj“; blíže viz p íloha . 3 P íru ky.
Kontrolované ásti dokumentace p ed konáním zadávacího ízení:
formát, zp sob a obsah oznámení, výzvy – dle zákona . 137/2006 Sb. o
ve ejných zakázkách,
zvolený zp sob zadávacího ízení - dle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných
zakázkách,
zadávací dokumentace,
technické specifikace zadávací dokumentace s ohledem na zákaz uvád ní
konkrétních výrobk a výrobc .
Kontrolované ásti zadávací dokumentace již zrealizovaného Z :
jmenování/rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise,
pozvánky na jednání hodnotící komise v etn pozvánky pro CRR,
zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, která obsahuje:
protokol z otevírání obálek,
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podepsaná prohlášení o nepodjatosti a ml enlivosti všech len komise,
náhradník a pozorovatel (z dokumentace by m lo být z ejmé, že všichni
lenové komise a náhradníci byli seznámeni s povinností zachovávat
ml enlivost o v cech, o nichž se dozv d li v souvislosti s výkonem své
funkce – viz zákon . 137/2006 Sb., § 75).
prezen ní listiny a protokoly ze všech jednání komise,
zápis z posuzování a hodnocení nabídek,
doklad o p edání zprávy z jednání hodnotící komise zadavateli,
rozhodnutí statutárních orgán zadavatele o p id lení zakázky,
dopisy zadavatele uchaze m (nap . neúsp šným, vy azeným),
veškerá korespondence zadavatele, týkající se p ípadných dotaz , odvolání a
námitek ú astník Z ,
uzav ená smlouva s vít zným uchaze em v etn p íloh a písemná zpráva
zadavatele (zákon . 137/2006 Sb., § 85),
nabídky jednotlivých uchaze .
CRR si m že kdykoliv vyžádat další dopl ující dokumentaci ke kontrole.
Upozorn ní na nové finan ní limity pro zadávání ve ejných zakázek
Na ízením Komise (ES) . 1422/2007 se od 1. 1. 2008 zm nily eurové finan ní limity ve
sm rnicích 2004/17ES a 2004/18/ES. Finan ní limity jsou na eské koruny p epo ítávány
sd lením Komise (ES) . 2007/C 301/01 a vlivem siln jší koruny dochází k jejich
výraznému snížení.
Novelou zákona o ve ejných zakázkách . 76/2008 Sb. spole n s na ízeními vlády . 77/2008
Sb. a 78/2008 Sb. v ástce 23 Sbírky byly zavedeny nové finan ní limity Evropské komise do
národní právní úpravy oblasti ve ejných zakázek, tj. do zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných
zakázkách. Ú innost výše uvedené právní úpravy nastala 15. 3. 2008.
Žadatel/p íjemce je proto povinen postupovat podle výše uvedené právní úpravy u všech
zadávacích ízení, zahájených po 15. 3. 2008. Doporu ujeme však žadatel m aplikovat nové
snížené limity (uvedeny níže v tabulce) již od 1. 1. 2008, jelikož eská legislativa je evropské
pod ízená.
Tabulka 7 Nové finan ní limity pro nadlimitní ve ejné zakázky

Druh ve ejné zakázky/koncese

Finan ní limity
platné
do 31. 12. 2007

Finan ní limity podle na ízení
Komise (ES) . 1422/2007 a
sd lení Komise (ES)
. 2007/C 301/01

4 290 000 K

3 782 000 K

Ve ejné zakázky na dodávky a
služby zadávané:
- eskou republikou a státními
p ísp vkovými organizacemi

P íru ka pro žadatele a p íjemce –
ZLEPŠENÍ PROST EDÍ
V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH
Vydání 02, platnost od 7. srpna 2009

Strana 44 z 66

P ÍRU KA PRO ŽADATELE A P ÍJEMCE

- územn samosprávnými celky,
jeho p ísp vkovými organizacemi
a "jinými právnickými osobami
(§ 2 odst. 2 písm. d) zákona)"
- sektorovými zadavateli
Ve ejné zakázky na stavební
práce
Koncese na stavební práce

6 607 000 K

5 857 000 K

13 215 000 K

11 715 000 K

165 288 000 K

146 447 000 K

165 288 000 K

146 447 000 K

Hodnoty finan ních limit pro stanovení ve ejné zakázky malého rozsahu z stávají
v p vodních hodnotách. Ve ejnou zakázkou malého rozsahu se tedy rozumí ve ejná zakázka,
jejíž p edpokládaná hodnota nedosáhne v p ípad ve ejné zakázky na dodávky nebo ve ejné
zakázky na služby 2 000 000,- K bez DPH nebo v p ípad ve ejné zakázky na stavební práce
6 000 000,- K bez DPH.
B) Postup pro zadávání ve ejných zakázek, které nespadají do režimu zákona
137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách:

.

Žadatelé/p íjemci, kte í nejsou zadavateli ve ejných zakázek podle zákona . 137/2006
Sb., jsou povinni p i výb ru dodavatele pro realizaci projektu postupovat v souladu
se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdroj EU,
nespadajících pod aplikaci zákona . 137/2006 sb., o ve ejných zakázkách,
v programovém období 2007-2013 (dále „Závazné postupy“), které byly schváleny
usnesením vlády . 48 ze dne 12. ledna 2009, a v souladu s touto P íru kou pro žadatele a
p íjemce.
Závazné postupy (viz p íloha . 10 této P íru ky) p edstavují základní minimum v oblasti
zadávání zakázek nespadajících pod p sobnost zákona . 137/2006 Sb., které musí
žadatelé/p íjemci podpory pln respektovat. Pokud P íru ka pro žadatele a p íjemce,
p ípadn interní postupy žadatele/p íjemce stanoví p ísn jší postup, musí se
žadatel/p íjemce t mito p ísn jšími postupy ídit.
Zakázky mimo režim zákona . 137/2006 Sb. se v rámci oblasti intervence 5.2 IOP týká
p edevším:
žadatel /p íjemc , kte í zadávají zakázky malého rozsahu (zejména m st,
bytových družstev, spole enství vlastník a dalších vlastník bytových dom ),
žadatel /p íjemc (s výjimkou m st), kte í zadávají zakázky s vyšší hodnotou
(zejména bytových družstev, spole enství vlastník a dalších vlastník bytových
dom ).
Zakázky podle p edpokládané hodnoty d líme na zakázky malého rozsahu a zakázky vyšší
hodnoty:
zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota nedosahuje
v p ípad zakázek na dodávky a služby hodnoty 2 000 000 K bez DPH, v p ípad
zakázek na stavební práce hodnoty 6 000 000 K bez DPH;
zakázkou s vyšší hodnotou je zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota iní v p ípad
zakázky na dodávky a služby nejmén 2 000 000 K bez DPH, v p ípad zakázky na
stavební práce nejmén 6 000 000 K bez DPH.
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Zakázky malého rozsahu jsou v IOP odstup ovány do t í kategorií, viz lánek 13 Závazných
postup :
zakázky malého rozsahu 1. kategorie p edstavují zakázky na služby, na dodávky a
na stavební práce, jejichž p edpokládaná hodnota bez DPH nedosahuje 500 000 K a
mohou být realizované formou p ímého nákupu (bod 13.1 Závazných postup );
zakázky malého rozsahu 2. kategorie jsou zakázky na služby a na dodávky, jejichž
p edpokládaná hodnota bez DPH iní nejmén 500 000 K , ale nedosáhne 1 000 000
K , a zakázky na stavební práce, jejichž p edpokládaná hodnota bez DPH iní
nejmén 500 000 K a nedosáhne 3 000 000 K (bod 13.2 Závazných postup );
zakázky malého rozsahu 3. kategorie jsou zakázky na dodávky a služby, jejichž
p edpokládaná hodnota bez DPH dosahuje nejmén 1 000 000 K a nedosáhne
2 000 000 K , a zakázky na stavební práce, jejichž p edpokládaná hodnota bez DPH
dosahuje nejmén 3 000 000 K , ale nedosáhne 6 000 000 K (bod 13.3 Závazných
postup ).
Zakázky s vyšší hodnotou jsou v IOP odstup ovány do dvou kategorií, viz lánek 14
Závazných postup :
zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie (podlimitní zakázky) p edstavují zakázky na
služby a dodávky, jejichž p edpokládaná hodnota bez DPH iní nejmén 2 000 000
K , ale nedosáhne ástky bez DPH 5 857 000 K , a zakázky na stavební práce, jejichž
p edpokládaná hodnota iní bez DPH nejmén 6 000 000 K , avšak nedosáhne bez
DPH hodnoty 20 000 000 K (bod 14.1 Závazných postup );
zakázky s vyšší hodnotou 2. kategorie (nadlimitní zakázky) p edstavují zakázky na
dodávky a služby, jejichž p edpokládaná hodnota bez DPH iní nejmén 5 857 000
K , a zakázky na stavební práce, jejichž p edpokládaná hodnota iní bez DPH
nejmén 20 000 000 K (bod 14.2 Závazných postup ).
Povinnosti zadavatele p i zadávání zakázek malého rozsahu 1. kategorie:
zakázka m že být (na základ pr zkumu trhu) realizována formou p ímého nákupu,
zakázka, jejíž p edpokládaná hodnota p ekra uje
realizována na základ písemné smlouvy.

ástku 50 000 K , musí být

Povinnosti zadavatele p i zadávání zakázek malého rozsahu 2. a 3. kategorie a zakázek
s vyšší hodnotou nad rámec Závazných postup :
u zakázek malého rozsahu 2. a 3. kategorie je zadavatel povinen zaslat výzvu min. 3
zájemc m k p edložení nabídky nebo uve ejnit oznámení o zahájení výb rového ízení
v tisku a zárove na webových stránkách zadavatele, p íp. v Obchodním v stníku.
informace o zahájení výb rového ízení pro zakázky s vyšší hodnotou je zadavatel
povinen uve ejnit v Obchodním v stníku nebo je povinen zaslat výzvu k p edložení
nabídky doporu en min. 5 zájemc m u zakázek 1. kategorie a min. 9 zájemc m u
zakázek 2. kategorie;
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v rámci výb rových ízení musí být dodržena pravidla publicity programu IOP, tj.
písemné materiály (zejm. zadávací dokumentace u výb rových ízení zahájených po
vyhlášení výzvy) týkající se výb rového ízení musí být ozna eny symbolem
Spole enství a informací o finan ní spoluú asti Evropské unie, Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci Integrovaného opera ního programu a prohlášením ídícího
orgánu IOP ve zn ní: „Šance pro Váš rozvoj“; blíže viz p íloha . 3 P íru ky;
zadavatel nesmí rozd lit p edm t zakázky, aby došlo ke snížení p edpokládané
hodnoty pod finan ní limity (bod 6.4 Závazných postup ) bez ohledu na po et
projektových žádostí, a zárove musí vymezit p edpokládanou cenu zakázky dle § 12
až § 16 zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách;
zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci (nebo výzv , resp. oznámení o zahájení
výb rového ízení pro p edkládání nabídek) krom náležitostí uvedených v Závazných
postupech stanovit:
základní kvalifika ní p edpoklady v rozsahu § 53 zákona . 137/2006 Sb.,
profesní kvalifika ní p edpoklady v rozsahu § 54 zákona . 137/2006 Sb.,
údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení v souladu s § 44 odst. 3,
písm. f, § 78 a odst. 4 § 50 zákona . 137/2006 Sb.,
v p ípad zakázek na stavební práce bude zadávací dokumentace (resp. výzva/
oznámení) obsahovat také projektovou dokumentaci stavby v etn výkazu
vým r, podle stavebního zákona, zpracovanou do podrobností nezbytných pro
zpracování nabídky (odst. 4 a 5 zákona . 137/2006 Sb.),
minimální lh ty pro podání nabídek iní s ohledem na charakter zakázky:
zakázky malého rozsahu 2. kategorie – 7 kalendá ních dní ode dne odeslání
výzvy nebo uve ejn ní oznámení,
zakázky malého rozsahu 3. kategorie – 10 kalendá ních dní ode dne odeslání
výzvy nebo uve ejn ní oznámení,
zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie – 15 kalendá ních dní ode dne
odeslání výzvy nebo uve ejn ní oznámení v Obchodním v stníku,
zakázky s vyšší hodnotou 2. kategorie – 35 kalendá ních dní ode dne
odeslání výzvy nebo uve ejn ní oznámení v Obchodním v stníku,
zadávací lh ta musí být vždy stanovena s ohledem na charakter
zakázky (musí být dostate ná), aby dodavatelé byli schopni podat
kvalitní a hodnotitelnou nabídku.
zadavatel se p i hodnocení musí ídit pouze nabídkami uchaze a hodnotit je podle
p edem stanovených kritérií ( lánek 7, 9 a 10 Závazných postup ). Zadavatel musí
respektovat výsledek hodnocení a uzav ít smlouvu s vít zným uchaze em ( lánek 8
Závazných postup ). Zadavatel je oprávn n zrušit výb rové ízení v souladu
s lánkem 12 Závazných postup ;
zadavatel je vždy povinen posuzovat pouze vhodné nabídky uchaze . Za vhodné
nelze považovat nabídky nep ijatelné podle § 22 odst. 1 písm. a) až f) zákona .
137/2006 Sb., to je nabídky:
nevhodné, kterými jsou nabídky nespl ující požadavky zadavatele na p edm t
pln ní zakázky,
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které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavk zadavatele než
na p edm t pln ní zakázky,
u kterých uchaze neprokázal spln ní kvalifikace (pokud byla pro danou
kategorii zakázky vyžadována),
které jsou v rozporu s platnými právními p edpisy,
které obsahují upravené podmínky pln ní rozpo tu s požadavky zadavatele nebo
neod vodn nou mimo ádn nízkou nabídkovou cenu (rozhodne zadavatel),
nebo které byly podány po uplynutí lh ty pro podání nabídek.
zadavatel je povinen zachovat stejný p ístup k informacím o zakázce všem
uchaze m. V p ípad poskytnutí dodate ných informací n kterému z uchaze na
jeho vyžádání se stejné informace poskytnou i všem známým dalším uchaze m o
zakázku (viz lánek 11 Závazných postup );
zakázka musí být realizována na základ písemné smlouvy mezi zadavatelem a jedním
i více dodavateli, jejímž p edm tem je úplatné poskytnutí dodávek i služeb nebo
úplatné provedení stavebních prací, smlouva musí obsahovat všechny povinné
náležitosti (bod 8.3 Závazných postup );
p i uzavírání p ípadného Dodatku ke smlouv s dodavatelem je zadavatel povinen ídit
se zákonem . 137/2006 Sb. (zejména odst. 5 a 7 § 23).
CRR poskytuje p i p íprav zadávací dokumentace odborné konzultace. Cílem
spolupráce CRR s p íjemcem je ov it, že výb rové ízení prob hlo nebo prob hne
v souladu s podmínkami programu a platnými p edpisy.
Pokud výb rové ízení bude zahájeno po vyhlášení výzvy k p edkládání projekt ,
žadatel/p íjemce je povinen p edložit zadávací dokumentaci ke schválení CRR 10
pracovních dní p ed zve ejn ním V nebo p ed odesláním výzvy uchaze m. Dále je
povinen zaslat CRR prokazateln písemnou pozvánku (elektronicky nebo listinn ) na
jednání hodnotící komise, probíhá-li toto jednání po podpisu Rozhodnutí, a to
nejpozd ji 7 kalendá ních dn p ed jeho konáním. Žadatel/p íjemce je rovn ž povinen
p edložit CRR zápis z jednání komise a smlouvu s dodavatelem. CRR se jednání
hodnotící komise m že zú astnit jako pozorovatel.
Zadavatel je povinen informovat CRR o zm nách, které nastaly v pr b hu výb rového ízení
nebo realizace zakázky prost ednictvím hlášení o pokroku, resp. monitorovací zprávy.
O pr b hu výb rového ízení musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro kontrolu ze strany
CRR i dalšího orgánu. Minimální rozsah6 dokumentace p edkládané CRR ke kontrole
(zakázky zadávané mimo režim zákona . 137/2006 Sb.):
doklady o zahájení výb rového ízení – text písemné výzvy k podání nabídek (v etn
dokladu o zaslání výzvy potenciálním uchaze m), resp. oznámení o zahájení
výb rového ízení, u zakázek s vyšší hodnotou také doklad o zve ejn ní v Obchodním
v stníku (v etn dokladu o datu zve ejn ní tohoto oznámení),
zadávací dokumentace, pokud byla vypracována jako samostatný dokument,

6

Jedná se pouze o minimální rozsah kontrolované dokumentace, v p ípad pot eby m že být p íjemce vyzván
k p edložení dopl ujících informací.
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rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise (komise pro otevírání obálek), resp.
jmenování pov ené osoby zadavatelem,
písemné prohlášení len hodnotící komise o nepodjatosti ve vztahu k ve ejné
zakázce,
text nabídek p edložených uchaze i na základ výzvy i podaného oznámení,
zápis (protokol) o otevírání obálek, posouzení a hodnocení podaných nabídek,
rozhodnutí zadavatele o p id lení zakázky,
smlouva uzav ená s vybraným dodavatelem,
text oznámení o výsledku výb rového ízení zaslaný všem uchaze m, kte í podali
nabídku.
Upozorn ní: V nujte pozornost celému textu Závazných postup (viz p íloha . 10
P íru ky). Každá odchylka od Závazných postup m že vést k tomu, že výdaje budou
vyhodnoceny jako nezp sobilé.
Povinnosti dodavatele (zhotovitele)
Povinnosti se týkají všech dodavatel , a už se jedná o zakázky v režimu zákona . 137/2006,
o ve ejných zakázkách, i o zakázky realizované v souladu se Závaznými postupy.
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve
ve ejné správ a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , osobou povinou
spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly provád né v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z ve ejných výdaj , tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zam stnanc m nebo zmocn nc m pov ených orgán (CRR, MMR,
Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského ú etního dvora, Nejvyššího kontrolního
ú adu, p íslušného finan ního ú adu a dalších oprávn ných orgán státní správy) a vytvo it
výše uvedeným orgán m podmínky k provedení kontroly vztahující se k p edm tu díla a
poskytnout jim sou innost.
Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy v etn jejích dodatk ,
originály ú etních doklad a dalších doklad vztahujících se k realizaci p edm tu této
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimáln však do roku 2021. Po tuto dobu
je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávn ným k výkonu kontroly projekt provést
kontrolu doklad souvisejících s pln ním této smlouvy.
Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opat it vizuální
identitou projekt dle Pravidel pro provád ní informa ních a propaga ních opat ení (viz
p íloha . 3). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí ú innosti této smlouvy je s t mito
pravidly seznámen. V p ípad , že v pr b hu pln ní této smlouvy dojde ke zm n t chto
pravidel, je zadavatel povinen o této skute nosti zhotovitele bezodkladn informovat.
V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále p íjemce povinen zajistit,
aby každý originální ú etní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IOP.
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Monitorování se uskute uje na základ hlášení o pokroku, monitorovacích zpráv a hlášení o
udržitelnosti projektu zpracovávaných p íjemcem. Jejich cílem je informovat CRR/ O IOP o
postupu realizace projektu a vytvo it nástroj pro v asnou identifikaci rizik.
Monitorovací zprávy a hlášení o pokroku p íjemce zadává elektronicky do webové žádosti
BENEFIT7 a odevzdává je na pobo ku CRR v tišt né podob podle p íloh . 11 a 12
P íru ky.
Hlášení o pokroku
V hlášení o pokroku p íjemce uvádí:
informace o zadávacích/výb rových ízeních (tj. datum zahájení a ukon ení, p edm t,
smluvní ástka celkem);
informace o pln ní monitorovacích indikátor ;
pln ní finan ního plánu ve vztahu k plánovaným termín m podání ŽoP nebo kalendá
plateb;
uskute n né zp sobilé výdaje (investi ní, neinvesti ní) a jejich odhad na následujících
6 m síc .
Hlášení o pokroku p edkládá p íjemce CRR do 5. pracovního dne od ukon ení sledovaného
období. Sledované období za íná prvním dnem m síce, který následuje po m síci, kdy bylo
vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a trvá šest m síc . Následující hlášení o pokroku
jsou podávána vždy k poslednímu dni následujícího šestim sí ního období. Povinnost
p edkládat hlášení o pokroku zaniká datem ukon ení realizace projektu.
P íklad:
Rozhodnutí bylo vydáno 16. zá í 2009. P íjemce vypracovává první hlášení o pokroku za
období od zahájení realizace do 31. 3. 2010; toto hlášení je p íjemce povinen p edložit do 5.
pracovního dne od ukon ení sledovaného období, tj. do 8. 4. 2010 (pátý pracovní den v dubnu
2010). Další hlášení o pokroku p íjemce vypracuje za období 1. 4. 2010 – 30. 9. 2010 a
p edloží ho do 7. 10. 2010, atd.
V p ípad , že realizace projektu bude zahájena až po vydání Rozhodnutí, hlášení o pokroku
musí být vypracováno za období 16. zá í 2009 – 31. b ezna 2010.
V p ípad p ekrytí termín
jeden kalendá ní m síc s monitorovací zprávou p íjemce
p edkládá jen monitorovací zprávu k ukon ení realizace etapy nebo projektu.
Vzor hlášení o pokroku je p ílohou . 11 P íru ky.
CRR hlášení o pokroku zkontroluje a v p ípad pot eby vyzve p íjemce k dopln ní i oprav
údaj ve stanovené lh t .
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Monitorovací zprávy
a) Etapová monitorovací zpráva
P edkládají ji pouze p íjemci, jejichž projekt je rozd len na etapy.
P íjemce zadá zprávu do BENEFIT7 do 20 pracovních dní po ukon ení realizace etapy.
V p ípad , že by etapa byla ukon ena p ed vydáním Rozhodnutí, etapovou monitorovací
zprávu je nutné p edložit do 20 pracovních dn od vydání Rozhodnutí.
CRR monitorovací zprávu zkontroluje a v p ípad pot eby vyzve p íjemce k dopln ní nebo
oprav údaj ve stanovené lh t .
Etapová zpráva obsahuje i údaje, které již byly uvedeny v hlášení o pokroku, pokud se týkají
p íslušné etapy.
P íjemce je povinen zaslat kopii monitorovací zprávy manažerovi IPRM.
b) Záv re ná monitorovací zpráva
P íjemce zadá zprávu do BENEFIT7 do 20 pracovních dní po ukon ení realizace projektu.
CRR ji zkontroluje a v p ípad pot eby vyzve p íjemce k dopln ní nebo oprav údaj ve
stanovené lh t .
P íjemce je povinen zaslat kopii monitorovací zprávy manažerovi IPRM.
Vzor monitorovací zprávy je uveden v p íloze . 12 této P íru ky.
P íjemce je povinen na žádost CRR nebo O IOP poskytnout dodate n požadované
informace o pr b hu realizace projektu, p ípadn monitorovací zprávu ve stanovené lh t
dopracovat.
Hlášení o udržitelnosti projektu
10 m síc po ukon ení realizace projektu zašle pobo ka CRR p íjemci dopis a bude
vyžadovat vypln ní hlášení o udržitelnosti projektu do 20 pracovních dní (vzor formulá e
najdete v p íloze . 13 P íru ky). CRR hlášení o udržitelnosti projektu zkontroluje a v p ípad
pot eby vyzve p íjemce k dopln ní i oprav údaj ve stanovené lh t .
V následujících letech, po celou dobu udržitelnosti, bude pobo ka CRR každoro n ve
stejném termínu vyzývat p íjemce k vypln ní tohoto hlášení. Poslední hlášení bude p íjemci
k vypln ní zasláno 4 roky a 10 m síc po ukon ení realizace projektu.

Jakékoliv zm ny, ke kterým v pr b hu realizace a udržitelnosti projektu má dojít, musí
p íjemce neprodlen
písemn
oznámit CRR a zárove
manažerovi IPRM
prost ednictvím formulá e Oznámení o zm nách v projektu, viz p íloha . 15 P íru ky.
Popis zm n uvede p íjemce rovn ž v nejbližší monitorovací zpráv .
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Oznámení p íjemce o zm nách v projektu obsahuje p edevším:
název p íjemce a identifika ní údaje projektu (registra ní íslo projektu, eviden ní
íslo v IS ISPROFIN, název projektu, prioritní osa IOP),
popis a zd vodn ní zm n v projektu,
datum,
podpis oprávn né osoby,
jednozna ný popis zm n financování, zejména pokud zm ny ovlivní rozložení zdroj
SF a SR v letech.
Zm ny projektu se d lí na podstatné a nepodstatné. CRR posoudí závažnost zm ny a
rozhodne o dalším postupu. Jedná-li se o nepodstatnou zm nu, informuje písemn o zm n
O IOP. Podstatné zm ny podléhají schválení O IOP. Jestliže má podstatná zm na za
následek zm nu údaj v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo v Podmínkách, musí být pro
projekt vydáno nové Rozhodnutí.
Oznámení o zm nách v projektu musí být s výjimkou neo ekávaných událostí p edloženo
d íve než se za ne zm na realizovat, nap . nelze prodlužovat termín ukon ení realizace
projektu po jeho uplynutí. Neo ekávané události, které mají vliv na realizaci projektu nebo
jeho udržitelnost, oznamuje p íjemce neprodlen . Doporu ujeme p íjemc m p i oznamování
zm n spolupracovat s CRR.
Za podstatné zm ny projektu se považují nap .:
zm ny, které ovlivní výstupy, výsledky i dopady projektu,
zm ny, které ovlivní cíle, obsah nebo zam ení projektu,
zm ny termín ukon ení realizace projektu a záv re ného vyhodnocení akce,
finan ní a termínové zm ny, které zp sobí zm nu rozložení erpání SR a SF
v jednotlivých letech,
p esun termínu podání žádosti o platbu p es 31. srpen daného roku,
zm ny struktury financování projektu z jednotlivých zdroj ,
zm ny cílových hodnot monitorovacích indikátor k datu ukon ení realizace projektu,
zm na plátce DPH ve vztahu k projektu,
zm na právní subjektivity,
zm ny sídla nebo názvu p íjemce.
Za nepodstatné zm ny projektu se považuje nap .:
zm na manažera projektu, statutárního zástupce, kontaktních údaj krom názvu a
adresy p íjemce apod.,
nákladové a termínové zm ny etap projektu, pokud nezp sobí p esun
erpání/vyú tování výdaj mezi ro ními alokacemi programu a neovlivní délku trvání
projektu.
CRR po obdržení oznámení p íjemce o zm n , resp. žádosti o zm nu, oznámí p íjemci do 5
pracovních dn , že se zm nou souhlasí i ji zamítá, nebo ve stejn lh t požádá p íjemce, aby
b hem 5 pracovních dn p edložil dopl ující informace. Kone né stanovisko sd lí CRR
p íjemci do 5 pracovních dn od doru ení vyžádaných dopl ujících informací. Ve stejné lh t
m že CRR sd lit p íjemci, že oznámená zm na je zm nou podstatnou a p edá ji O IOP,
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který má na vy ízení 15 pracovních dní. Pokud CRR zamítne požadovanou zm nu a p íjemce
na ní trvá, rozhodne o schválení, resp. neschválení, zm ny O IOP.
P edloží-li žadatel Oznámení o zm n v dob p ed vydáním Registra ního listu akce,
p ípadn p ed vydáním prvního Rozhodnutí o poskytnutí dotace, všechny zm ny (podstatné i
nepodstatné) schvaluje O IOP.
Výsledek rozhodnutí CRR, p íp. O IOP, ohledn schválení, resp. neschválení, ohlášené
zm ny je p íjemce povinen oznámit manažerovi IPRM.

P íjemce m že kdykoli v pr b hu realizace a udržitelnosti projektu odstoupit od jeho
realizace. Tuto skute nost oznámí CRR na formulá i Oznámení o zm nách v projektu.
Jestliže již byla p íjemci vyplacena dotace i její ást, bude v každém individuálním p ípad
rozhodováno, zda se jedná o porušení rozpo tové kázn i nikoli. V p ípad podez ení na
porušení rozpo tové kázn bude p ípad postoupen na p íslušný finan ní ú ad, v opa ném
p ípad
O IOP p íjemce vyzve, aby ve stanovené lh t vrátil do té doby vyplacené
prost edky na ú et MMR. Pokud tak p íjemce neu iní, p edá O IOP záležitost p íslušnému
finan nímu ú adu.

Nesrovnalostí se rozumí porušení p edpis ES nebo p edpis
R, které upravují použití
prost edk z rozpo tu EU nebo ve ejných zdroj
R, v jehož d sledku jsou nebo by mohly
být dot eny ve ejné rozpo ty R nebo rozpo et EU formou neoprávn né výdajové položky.
Tzn., že se jedná o každé porušení podmínek, za kterých byly prost edky z rozpo tu EU
poskytnuty R, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prost edky a prost edky
národních ve ejných rozpo t poskytnuty dále p íjemc m.
Bude-li mít O IOP podez ení na nesrovnalost vztahující se ke konkrétnímu projektu, p eruší
do vy ešení v ci administraci projektu. O zahájení šet ení informuje O IOP prov ovaný
subjekt a vyzve ho k p edložení svých vyjád ení a k náprav zjišt ných nesrovnalostí.
Jestliže se prokáže, že k nesrovnalosti došlo a jedná se o porušení rozpo tové kázn podle
zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých souvisejících
zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , bude p íjemce povinen vyplacenou dotaci vrátit, další
dotace mu již nebude proplacena, v p ípad pot eby bude podáno oznámení na finan ní ú ad,
p ípadn trestní oznámení na Policii R.
Jestliže se prokáže, že k nesrovnalosti došlo, ale nejedná se o porušení rozpo tové kázn ,
O IOP vy íslí ástku dot enou nesrovnalostí, vyzve p íjemce k navrácení prost edk ve
stanovené lh t , tj. dojde ke zkrácení zp sobilých výdaj projektu. V p ípad , že se nejedná o
nesrovnalost ve smyslu uvedené definice, ale došlo k odchylce od p edepsaných postup ,
vyzve O IOP dot ený subjekt k náprav a dodržování stanovených postup , p ípadn u iní
preventivní opat ení, aby se podobné situace opakovaly v minimální možné mí e.
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Jestliže dojde k porušení Rozhodnutí nebo Podmínek p ed vyplacením dotace a nejedná
se o nesrovnalost, rozhoduje o dalším postupu O IOP a v závislosti na závažnosti porušení
krátí dotaci p ed jejím vyplacením.

P íjemce musí p ed vydáním Rozhodnutí informovat CRR o adrese banky a ísle ú tu
nebo podú tu, na který mu bude zasílána dotace. Ú et/podú et m že mít u kterékoli
komer ní banky se sídlem v R a musí být veden v eských korunách.
Není stanovena povinnost z ídit zvláštní ú et projektu.
Informace o všech ú tech ( íslo ú tu a název banky), které p íjemce použil v souvislosti
s realizací projektu, musí být uvedeny v monitorovacích zprávách.

Úhrada náklad projektu se neú tuje s ú elovými znaky – p íjemce proplácí náklady
z vlastních prost edk .
Podíl SR a SF bude p íjemci vyplacen z rozpo tové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj.
P íjem dotace na ú et se proto zaú tuje s ú elovými znaky pro dotace ze státního rozpo tu.
V p ípad prost edk obcí, které se podílejí na ve ejném financování, se ú elové znaky
neuvád jí.
Po vyú tování dotace a kontrolách Žádosti o platbu a povinných p íloh je p esn známá výše
zp sobilých výdaj a výše dotace ze strukturálních fond a státního rozpo tu. P íjemce je
povinen vyzna it na jednotlivých fakturách nebo jejich krycích listech p íslušný ú elový
znak:
Pro 5.2a) a ást aktivity 5.2c) spojené s revitalizací ve ejných prostranství:
– dotace z EU (85 % zp sobilých výdaj ) - 17003 EU - NIV
17871 EU – IV
Pro 5.2b) a ást aktivity 5.2c) spojené s regenerací bytových dom :
– dotace z EU (85 % ze 40 % zp sobilých výdaj ) - 17003 EU - NIV
17871 EU – IV
– dotace ze SR (15 % ze 40 % zp sobilých výdaj ) - 17002 SR - NIV
17870 SR - IV
Aktuální ú elové znaky jsou zve ej ovány na stránkách Ministerstva financí
(www.mfcr.cz).

R

Kontaktní osoba na Ministerstvu financí R pro konzultace k ú elovým znak m: Ing. Rudolf
Kotrba, tel. 257 042 495, e-mail: rudolf.kotrba@mfcr.cz.
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Po ukon ení realizace etapy nebo projektu odevzdá p íjemce do 20 pracovních dn
p íslušnou pobo ku CRR:

na

zjednodušenou žádost o platbu vystavenou v BENEFIT7 (dále „ZŽoP“, viz p íloha
. 16 P íru ky),
etapovou nebo záv re nou monitorovací zprávu,
další pot ebné doklady – jejich vý et je uveden na konci vzoru monitorovací zprávy
(viz p íloha . 12 P íru ky).
Žádosti o platbu jsou p edkládány v CZK.
V p ípad , že by etapa byla ukon ena p ed vydáním Rozhodnutí, bude nutné:
podat žádost o platbu v etn povinných p íloh a etapovou monitorovací zprávu do 20
pracovních dn od vydání Rozhodnutí.
Jednotlivé výdaje musí být doloženy zp sobem uvedeným v dokumentu Dokladování
zp sobilých výdaj
zve ejn ném na webových stránkách http://www.strukturalnifondy.cz/Dalsi-dokumenty.
CRR vykoná celkovou kontrolu doklad projektu, která spo ívá v posouzení jejich v cné,
finan ní a formální správnosti. Lh ta pro administraci zjednodušené žádosti o platbu je
stanovena na 20 pracovních dn od jejího p edložení. V p ípad pot eby si CRR m že
vyžádat dopln ní p edložených doklad .
V p ípad , že v pr b hu realizace projektu dojde ke snížení zp sobilých výdaj , musí
být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druh dotace a zdroj
spolufinancování na celkových zp sobilých výdajích. Nezp sobilé výdaje projektu hradí
p íjemce ze svých zdroj .
Po ukon ení kontroly zjednodušené žádosti o platbu a monitorovací zprávy vyhotoví CRR
formulá F1 – Žádost o platbu. Na základ tohoto formulá e vydá O IOP P íkaz k p evodu
prost edk na ú et p íjemce dotace. Originál formulá e zašle O IOP pov ené bance, která
na jeho základ p evede schválenou výši dotace na ú et p íjemce. Kopii P íkazu k p evodu
zašle p íjemci.

Zjednodušenou žádost o platbu p edkládá p íjemce v elektronické a tišt né verzi.
Elektronickou verzi vypl uje v IS BENEFIT7 (viz p íloha . 17 P íru ky).
Orienta ní harmonogram uvádí jednotlivé kroky erpání dotace. V p ípad , že je p íjemce
vyzván k dopln ní doklad nebo oprav žádosti, b h lh t se p erušuje. Uvedené lh ty jsou
maximální. P edpokládá se, že lh ty budou efektivn kráceny.
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Tabulka 8 Orienta ní harmonogram administrace žádosti o platbu
Po et pracovních dn
od ukon ení
etapy/projektu

Po et pracovních
dn od p edložení
ZŽoP na CRR

P edložení zjednodušené žádosti o platbu
p íjemcem na CRR

20

0

Kontrola ZŽoP a vystavení F1 - Žádost o
platbu

20

20

Schválení F1 - Žádosti o platbu a vystavení
P íkazu k p evodu

20

40

bezprost edn

---

max. 15 pracovních dn
od obdržení P íkazu

max. 55

Zaslání P íkazu pov ené bance
Proplacení na ú et p íjemce
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Zákonná úprava stížností je obsažena v § 175 zákona . 500/2004 Sb., správní ád, v platném
zn ní (dále jen S ).
Kdokoli m že podat stížnost poukazující na nevhodné chování ú edních osob nebo na
nesprávný postup CRR/ O IOP, jestliže se ho toto jednání p ímo dotýká.
Podá-li stížnost osoba, která nebyla p edm tem stížnosti sama dot ena, bude takové
podání CRR/ O IOP brát pouze jako podn t k výkonu dohledu i kontroly nebo jako podn t
ke zlepšení innosti a k odstran ní nedostatk . Obdobným zp sobem bude postupovat i v
p ípad p ijetí anonymního podání, tj. pokud st žovatel zašle podání bez podpisu i s
podpisem, ale bez uvedení adresy pro doru ování.
Stížnost lze podat písemn , ústn , prost ednictvím technických prost edk (nap . fax,
dálnopis) nebo elektronicky. Pokud nelze ústní stížnost vy ídit ihned, sepíše o ní p íslušná
pobo ka CRR, p íp. O IOP, písemný záznam.
Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které v
musí obsahovat p edevším náležitosti, které jsou t
náležitosti postrádá, vyzve CRR/ O IOP st žovatele
Sou asn st žovatele pou í, že pokud nejasnosti,
neodstraní, stížností se dále nebude zabývat.

ci se týká a co se navrhuje. Stížnost
eba pro její vy ízení. Jestliže tyto
k jejich dopln ní v p im ené lh t .
které by bránily dalšímu postupu,

Stížnost se podává u orgánu, proti jehož innosti je zam ena.
Pobo ka CRR, p íp. O IOP, ádn prošet í všechny skute nosti uvedené ve stížnosti a
stížnost vy ídí do 60 dn ode dne, kdy mu byla doru ena. Stanovenou lh tu lze p ekro it
jen tehdy, nelze-li v jejím pr b hu zajistit podklady pot ebné pro vy ízení stížnosti.
V této lh t také písemn vyrozumí st žovatele o vy ízení stížnosti. Stížnost se považuje za
vy ízenou dnem, kdy je vyrozum ní o vy ízení stížnosti vypraveno i p edáno k poštovní
p eprav .
Jestliže st žovatel nesouhlasí se zp sobem vy ízení stížnosti, m že požádat o p ešet ení v ci.
Žádost o p ešet ení m že st žovatel podat:
1) orgánu, který vy izoval stížnost – ten pak posoudí obsah jak po v cné a formální
stránce, tak i z hlediska nových skute ností. Shledá-li d vod ke zm n svých
p edchozích záv r , vyrozumí o tom st žovatele. V opa ném p ípad oznámí
st žovateli, že neshledal d vody ke zm n již u in ných záv r a p edá stížnost k
p ešet ení nad ízenému správnímu orgánu. V p ípad CRR je pro tyto ú ely
nad ízeným orgánem O IOP. V p ípad
O IOP m že st žovatel podat žádost o
prošet ení odboru kontroly MMR.
2) nad ízenému orgánu – ten je povinen ádn prošet it všechny skute nosti uvedené ve
stížnosti, a to bez zbyte ného odkladu. Zp sob vy ízení stížnosti závisí na obsahu
stížnosti.
V p ípad , že st žovatel poté, co nad ízený orgán stížnost prošet il a potvrdil výsledky
p edchozího šet ení, podá znovu stížnost shodného obsahu a nebudou shledány d vody ke
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zm n výsledk p edchozího vy ízení, bude stížnost založena bez dalšího šet ení. St žovatel
bude o tomto postupu informován.
Na dotaci podle § 14 zákona . 218/2000Sb., o rozpo tových pravidlech, ve zn ní pozd jších
p edpis , není právní nárok, tudíž na Rozhodnutí o poskytnutí dotace se nevztahují obecné
p edpisy o správním ízení a je vylou eno jeho soudní p ezkoumání. Žadatel však m že
požádat o p ešet ení podle výše uvedeného postupu.

Kontrolu m že provád t pracovník, který se prokáže pov ením k provedení kontroly
projektu.

P íjemce je povinen v dob realizace projektu a následn po dobu deseti let od ukon ení
realizace projektu, minimáln však do roku 2021, pokud uvedená lh ta skon í d íve, za
ú elem ov ování pln ní povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek poskytovat
požadované informace a dokumentaci zam stnanc m nebo zmocn nc m pov ených orgán
(CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského ú etního dvora, OLAF,
Nejvyššího kontrolního ú adu, p íslušného finan ního ú adu a dalších oprávn ných orgán
státní správy). P íjemce je povinen vytvo it uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim p i provád ní kontroly sou innost.
P íjemce je též povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu plnili také
partne i a dodavatelé podílející se na realizaci projektu.
Ex-ante kontroly
Cílem je získat informace o p íprav žadatele na realizaci projektu, porovnat skute ný stav se
stavem deklarovaným v žádosti o podporu a ov it, že žadatel spl uje definici žadatele pro
dané opat ení a veškeré jeho vstupy projektu a p ípravné innosti jsou prokazatelné a napl ují
podmínky poskytování pomoci z programu IOP. Náklady na projekt musí být v souladu
s principy hospodárnosti, ú elnosti a efektivnosti. Tyto kontroly probíhají p ed vydáním
Rozhodnutí.
Interim kontroly

- bez žádosti o platbu,
- se žádostí o platbu.

Provádí se v pr b hu realizace projektu do okamžiku finan ního ukon ení realizace projektu.
Jejich cílem je ov ení pln ní Rozhodnutí a Podmínek, zjišt ní, že finan ní prost edky jsou
použity k zám ru specifikovanému projektem, Rozhodnutím a Podmínkami a že v pr b hu
realizace projektu nejsou porušována pravidla pro poskytování finan ních prost edk ze
státního rozpo tu a strukturálních fond .
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Ex-post kontroly
Provád jí se v období p ti let od ukon ení realizace projektu (doba udržitelnosti projektu).
Cílem je porovnání obsahu Rozhodnutí s výsledky realizace projektu.
Uvedené kontroly mohou probíhat jako plánované nebo neplánované.

Administrativní kontrola spo ívá v kontrole doklad p edložených žadatelem nebo
p íjemcem p i p íjmu projektové žádosti, p i kontrole zadávacího/výb rového ízení, p i
oznámení o zm n v projektu, p i p edložení monitorovací zprávy, hlášení o pokroku, hlášení
o udržitelnosti projektu a p i p íjmu zjednodušené žádosti o platbu.
Fyzická kontrola na míst porovnává skute ný stav se stavem deklarovaným. Kontrola na
míst obsahuje rovn ž kontrolu doklad . Pracovníci se p i kontrole prokazují služebním
pr kazem a písemným pov ením ke kontrole vystaveným osobou oprávn nou pov ovat
k provedení kontroly. Kontrolovaný subjekt bude o p ipravované kontrole vhodným
zp sobem vyrozum n minimáln 2 pracovní dny p edem (ve výjime ných p ípadech lze
vykonat kontrolu na míst bez ohlášení). O provedené kontrole bude po ízen zápis/protokol
ve dvou originálech. Žadatel/p íjemce m že k zápisu/protokolu p edat do 5 pracovních dn
od jeho p evzetí námitky. Námitky se bezodkladn prošet í a nejpozd ji do 30 kalendá ních
dn od podání námitek se kontrolovanému subjektu odpoví. áste né nebo úplné zamítnutí
námitek je p íjemci od vodn no. V rámci kontroly na míst mohou být uložena
kontrolovanému subjektu nápravná opat ení, kontrolovaný subjekt je povinen p ijmout
opat ení k náprav a informovat o nich kontrolní orgán.
Monitorovací návšt va spo ívá v návšt vách na míst realizace projektu. Výstupem
monitorovací návšt vy je zápis popisující pr b h a záv ry návšt vy sepsaný pracovníkem,
který monitorovací návšt vu provedl.

Kontrolovaný subjekt je na základ Rozhodnutí povinen umožnit projekt p ed realizací, po
dobu realizace i po realizaci zkontrolovat.

Požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupin ) p edložení písemného oprávn ní ke
kontrole (služební pr kaz/pr kaz kontrolora, pov ení ke kontrole),
požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupin ) p edání zprávy o kontrole – protokol/zápis
z kontroly,
doložit své námitky k protokolu/zápisu do 5 pracovních dní od seznámení se
s protokolem/zápisem nebo od jeho doru ení poštou,
být informován o termínu plánované kontroly minimáln 2 pracovní dny p edem,
vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na míst ,
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požadovat od kontrolor potvrzení o p ípadném p evzetí doklad ,
kontrolované subjekty a jejich zam stnanci nejsou povinni poskytnout sou innost
v p ípadech, kdy by poskytnutí ohrozilo bezpe nost nebo kdy by jejím spln ním porušily
zákonem výslovn uloženou povinnost ml enlivosti.

Vytvo it podmínky pro provedení kontroly, osobn se jí zú astnit a zdržet se jednání a
inností, které by mohly ohrozit její ádný pr b h,
neprodlen sd lit kontrolujícímu subjektu výhrady k navrženému termínu kontroly a
navrhnout mu náhradní termín pro provedení kontroly ne delší než sedm kalendá ních dn
od p vodn navrženého termínu kontroly,
seznámit leny kontrolní skupiny s bezpe nostními p edpisy, které se vztahují ke
kontrolovaným objekt m a které jsou tyto osoby povinny v pr b hu kontroly dodržovat,
podle povahy kontrolovaného projektu je povinen dodavatel stavebních prací p ípadn
investor/ p íjemce (je-li ve smlouv s dodavatelem upraveno jinak, než plyne z vyhlášky
.324/1990 Sb., o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích) provést
vybavení všech osob vstupujících na staveništ nebo pracovišt osobními ochrannými
prost edky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby z provád ní stavebních prací
vyplývá, pou it je o možných rizicích a dbát o jejich bezpe nost,
p edložit kontrolní skupin na vyžádání dokumenty o kontrolách jak fyzických, tak
finan ních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke kontrole projektu
financovaného z IOP,
umožnit kontrolní skupin vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a
místa v etn dopravních prost edk a p epravních obal , p ístup k ú etním písemnostem,
záznam m a informacím na nosi ích dat v rozsahu nezbytn nutném pro dosažení cíle
kontroly; tato povinnost se rovn ž týká obydlí, které kontrolovaný subjekt užívá pro
podnikatelskou innost spojenou s p edm tem projektu,
p edložit kontrolní skupin ve stanovených lh tách vyžádané doklady a poskytnout
informace k p edm tu kontroly,
uchovávat Rozhodnutí v etn Podmínek a veškeré ú etní doklady týkající se poskytnuté
pomoci v souladu se zákonem . 563/1991 Sb., o ú etnictví v platném zn ní, spolu
s veškerou projektovou dokumentací minimáln do roku 2021,
v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její innosti a technickému vybavení,
poskytnout materiální a technické zabezpe ení pro výkon kontroly,
p ijmout opat ení k náprav nedostatk zjišt ných kontrolou a ve stanovené lh t o
p ijatých nápravných opat eních písemn informovat kontrolujícího.

Na záv r kontroly je kontrolní skupinou vyhotoven protokol/zápis z fyzické kontroly ve dvou
stejnopisech, jeden pro kontrolní orgán a druhý pro kontrolovaný subjekt.
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Na základ fyzické kontroly se mohou p íjemci uložit opat ení k náprav zjišt ných
nedostatk . Informace o uložení opat ení k náprav s termínem, do kdy má kontrolovaný
subjekt nedostatky odstranit, jsou sou ástí protokolu/zápisu z kontroly.
Kontrolovaný subjekt protokol/zápis z fyzické kontroly podepisuje a potvrzuje, že se s nim
seznámil. V p ípad , že se kontrolovaný subjekt odmítne seznámit s protokolem/zápisem
nebo toto seznámení odmítne potvrdit svým podpisem, vyzna í se tato skute nost
v protokole/zápise v etn data a d vodu odmítnutí.
Odmítne-li se kontrolovaný subjekt seznámit s protokolem/zápisem, ztrácí oprávn ní uplatnit
písemné a zd vodn né námitky. Jestliže se s protokolem/zápisem seznámí, ale odmítne ho
podepsat, b ží mu od tohoto dne lh ta pro podání námitek. Tyto skute nosti i s datem
zaznamená vedoucí nebo len kontrolní skupiny do protokolu/zápisu.

Kontrolovaný subjekt m že proti protokolu/zápisu, resp. proti pr b hu kontroly do p ti
pracovních dn od doru ení, je-li protokol/zápis zaslán poštou, nebo seznámení se s
protokolem/zápisem uplatnit své písemné a zd vodn né námitky.
Oprávn ný pracovník námitky bezodkladn prošet í a nejpozd ji do t iceti kalendá ních dn
od podání námitek kontrolovanému subjektu odpoví. O d vodech prodloužení lh ty na
prošet ení námitek musí být kontrolovaný subjekt písemn vyrozum n.
áste né nebo úplné zamítnutí námitek je kontrolovanému subjektu od vodn no.
Námitky, kterým kontrolní orgán nevyhov l nebo vyhov l pouze áste n , nem že
kontrolovaný subjekt opakovan uplatnit. Proti rozhodnutí o námitkách není opravný
prost edek p ípustný.
Pokud kontrolní orgán námitkám kontrolovaného subjektu pln nebo áste n vyhoví, bude
stanovisko p iloženo k protokolu/zápisu z kontroly.
Pokud kontrolovaný subjekt p ekro il lh tu pro uplatn ní námitek, vedoucí kontrolní skupiny
písemn mu sd lí, že stanovená lh ta pro podání námitek byla p ekro ena a že námitky jsou
považovány za bezp edm tné.
Kontrola je ukon ena uplynutím lh ty pro podání námitek, vzdáním se práva podat námitky,
odmítnutím seznámení se s protokolem/zápisem nebo dnem doru ení rozhodnutí o námitkách
kontrolovanému subjektu.
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ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ P EDPISY A DOKUMENTY EU
Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1080/2006 ze dne 5. ervence 2006
o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení na ízení (ES) . 1783/1999,
Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 ze dne 11. ervence 2006 o obecných ustanoveních
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu
soudržnosti a o zrušení na ízení (ES) . 1260/1999,
Na ízení Komise (ES) . 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví
provád cí pravidla k Na ízení Rady (ES) . 1083/2006 o obecných ustanoveních
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a
Fondu soudržnosti a k Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1080/2006 o
Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 6. íjna 2006 o strategických obecných zásadách
Spole enství pro soudržnost (2006/702/ES),
Na ízení Rady (ES, Euratom) . 1605/2002 ze dne 25. ervna 2002, kterým se stanoví
finan ní na ízení o souhrnném rozpo tu Evropských spole enství,
Na ízení Rady (ES, Euratom) . 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a
inspekcích na míst provád ných Komisí za ú elem ochrany finan ních zájm
Evropských spole enství proti podvod m a jiným nesrovnalostem,
Na ízení Rady (ES, Euratom) . 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochran
finan ních zájm Evropských spole enství,
Na ízení Komise (ES, Euratom) . 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém
finan ním na ízení pro subjekty uvedené v lánku 185 Na ízení Rady (ES, Euratom)
. 1605/2002, kterým se stanoví finan ní na ízení o souhrnném rozpo tu Evropských
spole enství,
Na ízení Komise (ES, Euratom) . 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002, o provád cích
pravidlech k Na ízení Rady (ES, Euratom) . 1605/2002, kterým se stanoví finan ní
na ízení o souhrnném rozpo tu Evropských spole enství,
Na ízení Komise (ES) . 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s lánky
87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují ur ité kategorie podpory za slu itelné se spole ným
trhem (obecné na ízení o blokových výjimkách),
Pokyny k regionální podpo e na období 2007–2013 (2006/C 54/08),
Na ízení Komise (ES) . 2035/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se m ní na ízení
Komise . 1681/94 ze dne 11. ervence 1994 o nesrovnalostech a navrácení
neoprávn n vyplacených ástek v souvislosti s financováním strukturálních politik a
organizací informa ního systému v této oblasti,
Rozhodnutí Komise . K(207)6835 ze dne 20.12.07, kterým se p ijímá Integrovaný
opera ní program pro pomoc Spole enství z Evropského fondu pro regionální rozvoj v
rámci cíl "Konvergence" a "Regionální konkurenceschopnost a zam stnanost" v R,
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Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postup
zadávání zakázek na stavební práce, dodávky a služby,

pi

Sm rnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postup p i
zadávání ve ejných zakázek subjekty p sobícími v odv tví vodního hospodá ství,
energetiky, dopravy a poštovních služeb,
Spole né akce pro r st a zam stnanost: Lisabonský program Spole enství,
KOM(2005)330,
Národní lisabonský program 2005 – 2008 (Národní program reforem
republiky), MF R, Praha, íjen 2005,

eské

Sd lení komise Rad a EP: Politika soudržnosti: p ínos m st a aglomerací pro r st a
zam stnanost v regionech, 13.7.2006 KOM(2006)385,
M sta a lisabonská agenda, hodnocení výkonnosti m st DG Regio 2005,
M stská dimenze v souvislosti s rozší ením. Zpráva zpravodaje J. M. Beaupuy pro
jednání Evropského parlamentu ze dne 13. 10. 2005,
Dohoda z Bristolu (Záv ry neformální konference ministr k udržitelným sídl m v
Evrop ) 6. - 7.12. 2005,
Záv ry p edsednictví ze zasedání Evropské rady v Göteborgu (2001),
Lipská charta o udržitelných evropských m stech,
Rozhodnutí Komise K(2008) 7845 ze dne 10.12.2008 o schválení státní podpory N
342/2008.

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ P EDPISY A DOKUMENTY R
Zákon . 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán státní správy
SR, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm n n kterých souvisejících
zákon (rozpo tová pravidla), ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 219/2000 Sb., o majetku eské republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 248/2000 Sb., o podpo e regionálního rozvoje, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 47/2002 Sb., o podpo e malého a st edního podnikání a o zm n zákona
. 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán státní správy SR, ve
zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 129/2000 Sb., o krajích (krajské z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 312/2002 Sb., o ú ednících územních samosprávných celk
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis ,

a o zm n

Zákon . 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ,
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Zákon . 143/2001 Sb., o ochran hospodá ské sout že a o zm n n kterých zákon
(zákon o ochran hospodá ské sout že), ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 215/2004 Sb., o úprav n kterých vztah v oblasti ve ejné podpory a o
zm n zákona o podpo e výzkumu a vývoje,
Zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých
zákon (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 106/1999 Sb., o svobodném p ístupu k informacím, ve zn ní pozd jších
p edpis ,
Zákon . 17/1992 Sb., o životním prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm n n kterých zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 138/2006 Sb., kterým se m ní n které zákony v souvislosti s p ijetím zákona
o ve ejných zakázkách,
Zákon . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní
pozd jších p edpis ,
Zákon . 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí a o zm n n kterých
souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prost edí), ve zn ní
pozd jších p edpis ,
Zákon . 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb a o zm n n kterých zákon ,
ve zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 215/2004 Sb., o úprav n kterých vztah v oblasti ve ejné podpory a o
zm n zákona o podpo e výzkumu a vývoje,
Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve
zn ní pozd jších p edpis ,
Zákon . 319/2006 Sb., o n kterých opat eních ke zpr hledn ní finan ních vztah v
oblasti ve ejné podpory a o zm n zákona . 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty,
ve zn ní pozd jších p edpis ,
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Vyhláška MF . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona
. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú etní jednotky, které
jsou podnikateli ú tujícími v soustav podvojného ú etnictví,
Vyhláška MF . 504/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona
. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú etní jednotky, u
kterých hlavním p edm tem innosti není podnikání, pokud ú tují v soustav
podvojného ú etnictví,
Vyhláška Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že . 207/2005 Sb., o form a obsahu
pln ní informa ní povinnosti k poskytnuté ve ejné podpo e;
Vyhláška MF . 560/2006 Sb., o ú asti státního rozpo tu na financování program
reprodukce majetku;
Vyhláška MF . 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon . 320/2001 Sb., o finan ní
kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole),
Vyhláška MF . 505/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona
. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis , pro ú etní jednotky, které
jsou územními samosprávnými celky, p ísp vkovými organizacemi, státními fondy a
organiza ními složkami státu,
Strategie hospodá ského r stu R,
Strategie regionálního rozvoje R,
Strategie udržitelného rozvoje R,
Národní strategický rozvojový plán a Národní strategický referen ní rámec,
Usnesení vlády . 245/2005 ze dne 2.3.2005,
Integrovaný opera ní program pro období 2007-2013,
Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro p ípravu,
hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje m sta,
Pravidla zp sobilých výdaj pro programy spolufinancované ze strukturálních fond a
Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013,
Metodická p íru ka zp sobilých výdaj pro programy spolufinancované ze
strukturálních fond a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013,
Metodika zadávání ve ejných zakázek dle zákona . 137/2006 Sb.,
Metodický pokyn Nesrovnalosti,
Metodika finan ních tok a kontroly program spolufinancovaných ze strukturálních
fond , Fondu soudržnosti a Evropského rybá ského fondu na programové období
2007–2013,
Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdroj EU,
nespadajících pod aplikaci zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách,
v programovém období 2007-2013.
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1. Definice malého a st edního podniku
2.

estné prohlášení o zp sobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a st ední podnik
a) Údaje o po tu zam stnanc podniku
b) Partnerské podniky
c) Propojené podniky

3. Pravidla pro provád ní informa ních a propaga ních opat ení
4. Seznam kontaktních míst
5. Pokyny pro vypln ní elektronické projektové žádosti v IS BENEFIT7
6. Vzor Registra ního listu
7. Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a) Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na revitalizaci ve ejných
prostranství
b) Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na regeneraci bytových
dom
8. Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace
9. Vzor Zprávy o záv re ném vyhodnocení akce
10. Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdroj EU, nespadajících
pod aplikaci zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v programovém období
2007-2013
11. Vzor hlášení o pokroku
12. Vzor monitorovací zprávy (etapová, záv re ná)
13. Vzor hlášení o udržitelnosti projektu
14. Soupiska faktur k monitorovací zpráv /hlášení o pokroku
15. Vzor Oznámení o zm nách v projektu
16. Vzor zjednodušené žádosti o platbu/Vzor žádosti o platbu
17. Postup pro vypl ování zjednodušené žádosti o platbu v IS BENEFIT7
18. Logo manuál IOP
V p ípad , že dojde ke zm n formulá p íloh, bude mít p íjemce povinnost vypl ovat nové
verze formulá . P ípadné zm ny a nové typy formulá budou uve ej ovány na webové
stránce www.strukturalni-fondy.cz, související informace bude p íjemci poskytovat CRR.
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