PRAVIDLA PRO ŽADATELE
A PŘÍJEMCE
PROGRAM
DOPRAVA
2021-2027

VERZE 1.1
PROSINEC 2022
MINISTERSTVO DOPRAVY ČR

Ing. Mgr. Marek
Pastucha

Digitální podpis:
13.12.2022
16:59

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
KAPITOLA 1 – ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU

OBSAH
A.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU A PROGRAMU
DOPRAVA 2021+ .....................................................................................7
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU............................................................................... 8
Přehled změn..................................................................................................................................................8
Úvod ...............................................................................................................................................................9
Platnost a účinnost aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce..............................................................11
Definice pojmů .............................................................................................................................................11
Seznam zkratek .............................................................................................................................................15

2

PRÁVNÍ ZÁKLAD A DALŠÍ VÝCHOZÍ DOKUMENTACE............................................................ 17

2.1
2.2
2.3
2.4

Základní související legislativa EU ..................................................................................................................17
Základní související legislativa ČR (ve znění pozdějších předpisů) ..................................................................17
Legislativa pro oblast veřejné podpory..........................................................................................................18
Hlavní související metodické dokumenty ČR..................................................................................................19
2.4.1 Metodické pokyny a doporučení MMR-NOK ............................................................................................. 19
2.4.2 Metodické pokyny Ministerstva financí ..................................................................................................... 20
2.4.3 Metodické pokyny ZS OPD2021+ ............................................................................................................... 20

3

KONTAKTY A KOMUNIKACE S ŽADATELEM A PŘÍJEMCEM .................................................. 21

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Kontakty .......................................................................................................................................................21
Komunikace v IS KP21+ .................................................................................................................................22
Kontaktování ŘO v případě podezření na podvod či korupci..........................................................................22
Oprávnění k podpisu dokumentů ..................................................................................................................22
Webové stránky OPD2021+ ..........................................................................................................................23

4

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU DOPRAVA 2021+.................................................... 24

4.1
4.2

Úvod .............................................................................................................................................................24
Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita ...................................................................................24
4.2.1 Specifický cíl 1.1 - Rozvoj inteligentní, bezpečné, udržitelné a intermodální sítě TEN-T odolné vůči
změnám klimatu ................................................................................................................................ 24
4.2.2 Specifický cíl 1.2 – Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a
místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční
mobility; ............................................................................................................................................. 26
Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě.......................................................................27
4.3.1 Specifický cíl 2.1 - Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a
místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční
mobility .............................................................................................................................................. 27
Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva ........................................................................28
4.4.1 Specifický cíl - Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově
neutrální hospodářství ...................................................................................................................... 28

4.3

4.4

1 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
KAPITOLA 1 – ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU

4.5
4.6

Priorita 4 – Technická pomoc ........................................................................................................................29
Partnerství na úrovni projektu ......................................................................................................................30
4.6.1 Partner s finančním příspěvkem ................................................................................................................ 31
4.6.2 Partner bez finančního příspěvku .............................................................................................................. 31
4.6.3 Smlouva o partnerství ................................................................................................................................. 32

B.
POSTUPY OD PŘÍPRAVY PROJEKTU PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O
PODPORU, JEJÍ SCHVÁLENÍ, DOBU REALIZACE AŽ DO JEHO UKONČENÍ
VČ. DOBY UDRŽITELNOSTI. ....................................................................33
5

PROCESY A PRAVIDLA VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV ...................................................................... 34

5.1
5.2
5.3

Druhy výzev ..................................................................................................................................................34
Specifické výzvy ............................................................................................................................................34
Harmonogram výzev .....................................................................................................................................35
5.3.1 Aktualizace harmonogramu výzev ............................................................................................................. 35
Vyhlašování výzev .........................................................................................................................................36
5.4.1 Časové podmínky výzvy .............................................................................................................................. 36
5.4.2 Navazující dokumentace k výzvě ................................................................................................................ 36
5.4.3 Změna výzvy a navazující dokumentace k výzvě ....................................................................................... 37

5.4

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

PROCESY A PRAVIDLA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU ........................................................ 39
Doporučené postupy před podáním žádosti o podporu ................................................................................39
Základní charakteristika procesu ...................................................................................................................39
Registrace uživatele do portálu IS KP21+.......................................................................................................40
Konzultace pro žadatele................................................................................................................................41
Pokyny pro vypracování a podání žádosti o podporu ....................................................................................41

7

PROCESY A PRAVIDLA SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ ................................................................ 43

7.1
7.2
7.3
7.4

Fáze schvalování projektů .............................................................................................................................43
Model hodnocení projektů ...........................................................................................................................43
Kritéria výběru projektů ................................................................................................................................44
Hodnocení projektů ......................................................................................................................................44
7.4.1 Postup při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti ........................................................................ 44
7.4.2 Věcné hodnocení ........................................................................................................................................ 46
Výběr projektů ..............................................................................................................................................47
7.5.1 Základní pravidla pro výběr projektů ......................................................................................................... 47
7.5.2 Rozhodnutí o výběru projektů v průběžných výzvách .............................................................................. 47
7.5.3 Rozhodnutí o výběru projektů v kolových výzvách ................................................................................... 48
7.5.4 Rozhodnutí o výběru projektů TP ............................................................................................................... 49
7.5.5 Informování žadatele o výsledku hodnocení a výběru projektu .............................................................. 49
7.5.6 Žádosti o přezkum ....................................................................................................................................... 50
7.5.6.1 Lhůty a forma žádosti o přezkum ................................................................................................ 50
7.5.6.2 Způsob podání žádosti o přezkum ............................................................................................... 50
7.5.6.3 Obsah žádosti o přezkum ............................................................................................................. 51
7.5.6.4 Vyřízení žádosti o přezkum........................................................................................................... 51

7.5

2 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
KAPITOLA 1 – ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU

7.5.7 Změny žádosti o podporu před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory ....................... 52
7.5.7.1 Vrácení žádosti o podporu ........................................................................................................... 52
7.5.7.2 Doplnění vrácené žádosti o podporu ........................................................................................... 52

8

PROCESY A PRAVIDLA UZAVŘENÍ PRÁVNÍHO AKTU O POSKYTNUTÍ /PŘEVODU PODPORY .. 53

8.1
8.2

Způsoby poskytování prostředků příjemcům.................................................................................................53
Postup přípravy a vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory ......................................................54
8.2.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ................................................................................................................ 54
8.2.2 Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů EU ........................................... 54
8.2.3 Právní akty schvalující projekty ŘO OPD2021+ .......................................................................................... 55

9

MONITOROVÁNÍ PROJEKTŮ PO UZAVŘENÍ PRÁVNÍHO AKTU O POSKYTNUTÍ /PŘEVODU
PODPORY ........................................................................................................................... 56

9.1
9.2
9.3

Popis procesu ...............................................................................................................................................56
Frekvence podávání zpráv.............................................................................................................................56
Typy zpráv ....................................................................................................................................................57
9.3.1 Zpráva o realizaci projektu (dále ZoR projektu)......................................................................................... 57
9.3.2 Zpráva o udržitelnosti projektu (dále ZoU projektu) ................................................................................. 57
9.3.3 Informace o projektu (dále IoP projektu) .................................................................................................. 58
Struktura a obsah zpráv ................................................................................................................................59
Forma zpracování zpráv ................................................................................................................................59
Postupy pro přípravu a schvalování zpráv/informací .....................................................................................60

9.4
9.5
9.6

10 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ ............................................................................................................... 62
10.1 Typy změnového řízení .................................................................................................................................62
10.1.1
Podle iniciátora změny ...................................................................................................................... 63
10.1.2
Podle časového okamžiku zahájení změnového řízení .................................................................... 63
10.1.2.1 Změnové řízení před vydáním prvního právního aktu o poskytnutí / převodu podpory ........... 63
10.1.2.2 Změnové řízení po schválení právního aktu o poskytnutí / převodu podpory ........................... 64
10.1.3
Podle závažnosti změny .................................................................................................................... 64
10.1.3.1 Nepodstatné změny projektu ....................................................................................................... 65
10.1.3.2 Podstatné změny projektu ........................................................................................................... 66
10.1.4
Podle míry zapojení ŘO/ZS do přípravy návrhu změny ................................................................... 68
10.1.5
Podle způsobu podání žádosti o změnu ........................................................................................... 69
10.2 Změny projektu po ukončení realizace ..........................................................................................................69
10.3 Technický postup administrace změn projektu v IS KP21+ ............................................................................69
10.3.1
Postup ověření a schvalování ŽoZ ..................................................................................................... 69
10.3.2
Námitky a jejich řešení ...................................................................................................................... 70

11 PROCESY A PRAVIDLA ODSTOUPENÍ OD PROJEKTU ............................................................ 71
12 PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PROJEKTU ....................................................... 72
12.1 Stanovení výše příspěvku Unie ......................................................................................................................72
12.2 Vedení účetnictví ..........................................................................................................................................73
12.3 Zásady financování - platby ...........................................................................................................................74

3 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
KAPITOLA 1 – ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU

12.3.1
Obecná pravidla ................................................................................................................................. 74
12.3.2
Pravidla k žádostem o platbu ............................................................................................................ 75
12.3.3
Formy plateb ...................................................................................................................................... 77
12.3.3.1 Provádění ex-post plateb ............................................................................................................. 77
12.3.3.2 Provádění kombinovaných plateb ............................................................................................... 77
12.3.4
Náležitosti žádosti o platbu předkládané příjemcem ...................................................................... 78
12.3.5
Administrativní ověření žádosti o platbu.......................................................................................... 79

13 KONTROLY A AUDITY .......................................................................................................... 80
13.1
13.2
13.3
13.4

Právní a metodický rámec kontrol.................................................................................................................80
Subjekty oprávněné ke kontrole/auditu ........................................................................................................81
Povinnosti příjemce ......................................................................................................................................82
Způsob výkonu kontroly ................................................................................................................................82
13.4.1
Kontrola na místě............................................................................................................................... 82
13.4.1.1 Druhy kontroly prováděné ze strany ŘO OPD2021+/ZS OPD2021+ na místě ............................ 83
13.4.1.2 Provádění kontroly na místě ........................................................................................................ 83
13.4.1.3 Námitky proti zjištěním ................................................................................................................ 84
13.4.2
Kontrola od stolu ............................................................................................................................... 84
13.4.3
Administrativní ověření ..................................................................................................................... 85
13.4.4
Monitorovací návštěva ...................................................................................................................... 85

14 UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ .............................................................................................. 86
14.1
14.2
14.3
14.4

Právní předpisy související s uchováváním dokumentů .................................................................................86
Lhůty pro uchovávání dokumentů.................................................................................................................87
Způsob uchovávání dokumentů ....................................................................................................................87
Finanční postihy za neplnění povinností příjemce .........................................................................................88

15 NESROVNALOSTI A JEJICH ŘEŠENÍ ...................................................................................... 90
15.1 Definice nesrovnalosti...................................................................................................................................90
15.2 Řešení nesrovnalostí .....................................................................................................................................90
15.3 Vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí.............................................................................................91

C.

PRŮŘEZOVÉ OBLASTI PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTŮ ........93

16 TRVALOST OPERACÍ............................................................................................................ 94
17 PUBLICITA .......................................................................................................................... 95
17.1 Právní a metodický rámec .............................................................................................................................95
17.2 Povinnosti příjemců podpory: .......................................................................................................................95
17.3 Povinné a nepovinné nástroje publicity:........................................................................................................98
17.3.1
Povinné prvky na povinných i nepovinných nástrojích/volitelné publicity ..................................... 99
17.3.2
Obecná pravidla pro používání log ................................................................................................... 99
17.3.3
Konkrétní povinnosti pro používání log ..........................................................................................101

4 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
KAPITOLA 1 – ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU

17.4 Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokynu pro vytvoření znaku Unie
a vymezení standardních barev................................................................................................................... 102
17.4.1
Pokyny pro vytvoření znaku a vymezení standardních barev .......................................................102
17.4.2
Technické vlastnosti zobrazení znaku Unie ....................................................................................102
17.4.3
Technické parametry nástrojů povinné publicity ..........................................................................103
17.5 Finanční opravy........................................................................................................................................... 105
17.5.1
Pravidla pro řešení pochybení u povinných nástrojů ....................................................................106
17.5.2
Pravidla pro uplatňování finančních oprav u nepovinných nástrojů / volitelné publicity ...........107

18 ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ ...................................................................................................... 108
18.1 Základní pravidla způsobilosti výdaje .......................................................................................................... 108
18.1.1
Věcná způsobilost výdaje ................................................................................................................108
18.1.2
Přiměřenost výdaje ..........................................................................................................................108
18.1.3
Časová způsobilost výdaje ...............................................................................................................109
18.1.4
Způsobilost projektů dle místa ........................................................................................................110
18.1.5
Způsob vykazování výdajů ...............................................................................................................110
18.2 Pravidla způsobilosti pro některé typy výdajů ............................................................................................. 110
18.2.1
Přímé realizační výdaje ....................................................................................................................111
18.2.1.1 Náklady na přípravu a celkové zabezpečení projektu ............................................................... 111
18.2.1.2 Vyvolané investice ...................................................................................................................... 112
18.2.1.3 Dodatečné/nové práce a služby ................................................................................................. 112
18.2.2
Pořízení nehmotného majetku .......................................................................................................112
18.2.3
Nákup pozemků ...............................................................................................................................113
18.2.4
Pořízení budovy, stavby ...................................................................................................................114
18.2.4.1 Nákup stavby nebo zřízení práva stavby ................................................................................... 114
18.2.4.2 Pořízení staveb formou výstavby a stavební úpravy ................................................................. 115
18.2.5
Pořízení nemovitosti prostřednictvím vyvlastnění .........................................................................116
18.2.6
Pořízení movitých věci .....................................................................................................................117
18.2.7
Odpisy ...............................................................................................................................................117
18.2.8
Leasing ..............................................................................................................................................118
18.2.8.1 Finanční leasing .......................................................................................................................... 118
18.2.8.2 Operativní leasing ....................................................................................................................... 119
18.2.9
Materiál a zásoby .............................................................................................................................120
18.2.10 Osobní výdaje...................................................................................................................................120
18.2.11 Cestovní náhrady .............................................................................................................................123
18.2.12 Nákup služeb ....................................................................................................................................124
18.2.12.1 Outsourcing v rámci technické pomoci ..................................................................................... 125
18.2.13 Finanční výdaje, správní a jiné poplatky .........................................................................................126
18.2.14 Daň z přidané hodnoty ....................................................................................................................126
18.2.14.1 Navratitelnost DPH ..................................................................................................................... 127
18.2.15 Věcné příspěvky ...............................................................................................................................128
18.3 Nezpůsobilé výdaje ..................................................................................................................................... 130

19 HORIZOTÁLNÍ PRINCIPY.................................................................................................... 132
19.1 Nastavení a pravidla monitorování HP ........................................................................................................ 132
19.2 Podněty a stížnosti pro nedodržování HP .................................................................................................... 133

20 PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ................................................................................. 134

5 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE
KAPITOLA 1 – ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU

20.1 Právní a metodický rámec ........................................................................................................................... 134
20.2 Pravidla pro zadávání zakázek nespadajících pod působnost ZZVZ (dále jen „PZZ“) ..................................... 134
20.2.1
Působnost.........................................................................................................................................134
20.2.2
Zásady postupu zadavatele .............................................................................................................135
20.2.3
Zakázka .............................................................................................................................................136
20.2.4
Režim zakázky podle předpokládané hodnoty ...............................................................................136
20.2.5
Stanovení předpokládané hodnoty zakázky ...................................................................................137
20.2.6
Střet zájmů .......................................................................................................................................138
20.2.7
Druh výběrového řízení ...................................................................................................................139
20.2.8
Zadávací podmínky ..........................................................................................................................140
20.2.9
Lhůta pro podání nabídek a vysvětlení zadávacích podmínek ......................................................141
20.2.10 Jednání o nabídkách ........................................................................................................................142
20.2.11 Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ....................................................................................142
20.2.12 Posouzení a hodnocení nabídek .....................................................................................................143
20.2.13 Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem ..................................................................................145
20.2.14 Změna smlouvy ................................................................................................................................145
20.2.15 Zrušení výběrového řízení ...............................................................................................................148
20.2.16 Poskytování informací .....................................................................................................................148
20.2.17 Povinnosti zadavatele k uchování dokumentace ...........................................................................148
20.2.18 Zadání veřejné zakázky v EUR .........................................................................................................149
20.3 Kontrola zadání zakázky v zadávacím a výběrovém řízení............................................................................ 149
20.3.1
Povinnosti zadavatele k uchování dokumentace ...........................................................................149
20.3.2
Konzultace k zadávacím podmínkám ..............................................................................................150

21 VEŘEJNÁ PODPORA A PODPORA DE MINIMIS .................................................................. 154
22 PRAVIDLA PRO VYKAZOVÁNÍ INDIKÁTORŮ ....................................................................... 155

6 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

A.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O
DOKUMENTU A PROGRAMU DOPRAVA
2021+



1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU



2 PRÁVNÍ ZÁKLAD A DALŠÍ VÝCHOZÍ DOKUMENTACE



3 KONTAKTY A KOMUNIKACE S ŽADATELEM A PŘÍJEMCEM



4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU DOPRAVA 2021+

7 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOKUMENTU
1.1 Přehled změn
Kapitola/podkapitola
Celý dokument
10.3

Předmět a zdůvodnění změny
Oprava názvu programu
Doplnění povinnosti nahrazovat stávající přílohy novými

17

Úprava textace v kap. 17 Publicita ohledně charakteru JMVS a zvýraznění
textace umístění nosiče

17.3

Upřesnění u tzv. nepovinných nástrojů v kap. 17.3.

18.1.2

Upřesnění způsobilosti výdajů vyplývajících ze změn smluv/závazků
podle §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle
MPZV verze 2
Doplnění poznámky pod čarou č. 80 k sazbám per diem dle aktualizované verze č. 2 MPZV

18.2.11
18.2.14

Zpřehlednění kapitoly dle aktualizované verze č. 2 MPZV.

Celá kapitola18

Sladění pojmů „výdaj“ a „náklad“ v rámci kapitoly 18 dle aktualizované
verze č. 2 MPZV

20.2.5

Doplněn nový odstavec 13, který zní: „Do předpokládané hodnoty zakázky se zahrne předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž
možnost byla vyhrazena v zadávací dokumentaci podle odstavce 7 podkapitoly 20.2.14 těchto Pravidel.“ na základě metodického stanoviska č. 1
k MPVZ
Vloženo nové písmeno o), které zní: „ výhrada změny závazku ze smlouvy
podle odstavce 9.2.7 tohoto MP, bude-li tato výhrada využita. “ na základě
metodického stanoviska č. 1 k MPVZ

20.2.8, odstavec
2

Účinnost od
Data podpisu
aktualizované
verze PPŽaP
Data podpisu
aktualizované
verze PPŽaP
Data podpisu
aktualizované
verze PPŽaP
Data podpisu
aktualizované
verze PPŽaP
Data podpisu
aktualizované
verze PPŽaP
Data podpisu
aktualizované
verze PPŽaP
Data podpisu
aktualizované
verze PPŽaP
Data podpisu
aktualizované
verze PPŽaP
Data podpisu
aktualizované
verze PPŽaP

20.2.14

Vložen nový odstavec 7, který zní: „Za podstatnou změnu závazku ze
smlouvy na zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku
ze smlouvy na zakázku, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a její obsah
jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu zakázky. Taková
změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny
nebo jiných obchodních nebo technických podmínek (může jít např. o inflační doložku).“ na základě metodického stanoviska č. 1 k MPVZ. Dosavadní odstavce 7 až 9 jsou nově odstavce 8 až 10.

Data podpisu
aktualizované
verze PPŽaP

12.3.1

Doplněna poznámka pod čarou „Výjimkou je financování formou faktoringu.“

Data podpisu
aktualizované
verze PPŽaP
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1.2 Úvod
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory (dále jen „Pravidla“) byla zpracována Ministerstvem
dopravy ČR, které je Řídícím orgánem pro Program Doprava 2021-2027 (dále jen ŘO).
Cílem dokumentu je seznámit žadatele a příjemce s pravidly, procesy a postupy, které je nutné
dodržovat při předkládání žádostí o podporu, s pravidly hodnocení žádostí o podporu a s pravidly souvisejícími s plněním povinností vyplývajících z právního aktu o poskytnutí/převodu
podpory a dalších závazných dokumentů a povinností vyplývajících z implementace projektů
spolufinancovaných z fondů EU, státního rozpočtu a Státního fondu dopravní infrastruktury
(dále jen SFDI) po podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
Pravidla jsou určena pro všechny oprávněné žadatele, kteří se mohou ucházet o podporu
z fondů EU a příjemce, jejichž žádosti o podporu uspěly v procesu výběru projektů a byly schváleny pro podporu z OPD2021+.
Pravidla poskytují žadatelům o podporu a příjemcům podpory základní informace o způsobu
předkládání projektů a procesech souvisejících se samotnou realizací projektů financovaných
z fondů EU. Pravidla jsou neoddělitelnou součástí výzev na předkládání žádostí o podporu.
Pravidla pro žadatele a příjemce reflektují právní předpisy Evropské unie (dále jen EU) a České
republiky (dále jen ČR) a metodické dokumenty zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj,
který plní roli Národního orgánu pro koordinaci Dohody o partnerství (dále jen MMR-NOK) a
Ministerstvem financí (dále jen MF) pro implementaci fondů EU pro období 2021 – 2027.
Pravidla jsou vydávána pouze v elektronické podobě a jsou průběžně aktualizována dle potřeby
v důsledku aktualizace legislativy Evropské komise (dále jen EK) a ČR, metodických dokumentů EK, MMR-NOK, MF a Ministerstva dopravy (dále jen MD) nebo na základě zjištění a
doporučení auditních orgánů či na základě jiných skutečností. V mezidobí provádění aktualizace mohou být v urgentních případech vydávány metodické dopisy ředitele odboru fondů

EU, které jsou pro žadatele a příjemce závazné.
O průběžných změnách Pravidel budou žadatelé a příjemci informováni prostřednictvím IS
KP21+. Znění aktualizované verze bude vždy zveřejněno na webových stránkách OPD2021+.
Na webových stránkách budou tato Pravidla dostupná i ve všech archivních verzích.
V případě, že se změní některá z příloh těchto Pravidel a změnou přílohy nedojde ke změně
textu Pravidel, ŘO zveřejní znění aktualizované přílohy a úplné znění platných Pravidel s datem
účinnosti.
Účinnost aktualizovaných verzí Pravidel bude zpravidla 1. den měsíce, následujícího po měsíci, kdy byla vydána aktualizovaná verze Pravidel, nebude-li pokynem ŘO OPD2021+ v aktualizovaných Pravidlech v kapitole 1.3 stanoveno jinak. Vždy však bude přihlédnuto k rozsahu
provedených změn tak, aby žadatelé a příjemci měli možnost změny aplikovat v rámci plnění
povinností vyplývajících z Pravidel. Platná Pravidla pro příjemce budou nejpozději v den své
účinnosti zveřejněna na webových stránkách OPD2021+ https://opd3.opd.cz/slozka/pravidlapro-zadatele-a-prijemce.
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Žadatelé a příjemci jsou povinni řídit se vždy aktuální verzí Pravidel, nebude-li stanoveno
ve výzvě nebo v právním aktu o poskytnutí / převodu podpory jinak.
Pravidla uvedená v tomto dokumentu nenahrazují žádná ustanovení dohodnutá mezi ŘO či
Zprostředkujícím subjektem OPD2021+ (dále jen ZS), kterým je SFDI, a příjemcem v právním
aktu o poskytnutí/převodu podpory, jenom je doplňují, případně vysvětlují.
Kromě postupů uvedených v Pravidlech jsou pro žadatele a příjemce v průběhu přípravy a
implementace projektů závazné podmínky, postupy a pravidla uvedené








v dokumentaci k vyhlášené výzvě,
ve schválené žádosti o podporu,
v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory,
v každé další aktualizaci těchto Pravidel,
v metodických dopisech ŘO,
v metodických dokumentech MMR-NOK,
v pravidlech ZS v relevantních případech.

Výjimky z kompetencí, postupů či termínů a lhůt stanovených v Pravidlech pro žadatele a příjemce mohou být udělovány ŘO na základě písemné žádosti žadatele/příjemce. Výjimky bude
možné využít pouze v opodstatněných případech, které musí být žadatelem/příjemcem řádně
odůvodněné. Udělené výjimky musí být vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a závaznými metodickými dokumenty vydanými na centrální úrovni, v jakém jsou jejich jednotlivá ustanovení pro subjekty IS závazná. Výjimky budou udělovány písemnou formou.
Případné žádosti o udělení výjimek adresujte na ředitele odboru fondů EU.
Základní právní přepisy EK a ČR a metodické dokumenty MMR-NOK, MF, MD a SFDI vztahující se k implementaci fondů EU jsou uvedeny v kapitole 2 těchto Pravidel.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žadatel (osoba, která dosud neobdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace), resp. příjemce (osoba, která Rozhodnutí o poskytnutí dotace již obdržela) je povinen postupovat v souladu s právními předpisy a metodickými pokyny
pro programové období 2021 – 2027 ve znění, které je závazné v době, kdy provede příslušnou
činnost (včetně tzv. přechodných a obdobných ustanovení). Skutečnost, že není uveden konkrétní odkaz na zákon, nařízení, mezinárodní smlouvu, vyhlášku, nebo na jejich novelizaci,
nezakládá příjemci právo na vstřícnější postup poskytovatele dotace.
V případě rozporu těchto pravidel s právními předpisy EU či ČR mají právní předpisy vždy
přednost. V případě rozporu je platná účinná verze právních předpisů EU či ČR. Neplatí pro požadavky, které mohou být nad rámec těchto právních předpisů a slouží pro zkvalitnění řízení a
dosahování cílů OPD2021+.
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1.3 Platnost a účinnost aktuální verze Pravidel pro žadatele a příjemce
Aktuální verze Pravidel vstupuje v platnost dnem schválení ředitelem odboru fondů EU. Účinnost této verze pravidel je shodná s datem zveřejnění na webových stránkách OPD2021+
https://opd3.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce.

1.4 Definice pojmů
Administrativní ověření
Ověření dokumentů předložených žadatelem nebo příjemcem podpory vykonávané na pracovišti ŘO/ZS. Ve smyslu právního řádu není administrativní ověření kontrolou, ale úkon předcházející kontrole dle § 3 kontrolního řádu. Průběh není upraven kontrolním řádem, není
při něm vyžadována součinnost kontrolované osoby.
Integrovaná územní investice (ITI)
Nástroj pro podporu integrovaného územního rozvoje v souladu s nařízeními EU. Nástroj ITI
bude v ČR implementován v metropolitních oblastech/aglomeracích, které jsou vnímány jako
póly růstu a rozvoje území. Uplatnění integrovaného přístupu k využití fondů EU prostřednictvím ITI je realizováno na základě schválené integrované územní strategie.
Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)
Nástroj pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území do plánovacích procesů a realizace rozvoje
území na místní úrovni realizovaný prostřednictvím Místních akčních skupin (dále také „MAS“).
IS KP21+
je webový portál určený pro externí uživatele aplikace MS2021+, tzn. pro žadatele / příjemce
pomoci, obecně pro správce projektu k zadávání a správě žádostí o podporu a schválených
projektů po celou dobu jejich životního cyklu, případně pro další osoby s potřebou externího
přístupu k žádostem o podporu, jako jsou například hodnotitelé žádostí o podporu a podobně,
který umožňuje využít ke komunikaci interní depeše monitorovacího systému a zachovat tak
komplexní auditní stopu v rámci administrace projektů.
MS2021+
Monitorovací systém pro programové období 2021–2027, ve kterém probíhá kompletní administrace a monitorování realizace jednotlivých projektů OPD2021+. Součástí je modul IS
KP21+ sloužící pro zpracování, registraci a další administraci žádosti o podporu OPD2021+ ze
strany žadatele a příjemce podpory.
Nesrovnalost
„Nesrovnalostí“ je porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu1, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu

1

Hospodářským subjektem dle čl. 2, odst. 30 Obecného nařízení se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba nebo jiný
subjekt, které se podílejí na provádění fondů, s výjimkou členského státu při výkonu veřejné moci;
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EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného
rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.
Nezpůsobilé výdaje
Výdaje, které nemohou být spolufinancovány z OPD2021+ z důvodu nesouladu s příslušnými
předpisy EU, národními pravidly a dalšími pravidly stanovenými poskytovatelem podpory či
podmínkami Právního aktu (dále také „PA“).
Příjemce podpory
Fyzická nebo právnická osoba zodpovědná za zahájení, realizaci či zachování účelu projektu,
která na základě Právního aktu a při splnění v něm stanovených podmínek přijímá podporu
OPD.
Řídicí orgán (ŘO)
Ministerstvo dopravy (dále také „MD“), které je zodpovědné za účelné, efektivní a hospodárné
řízení a provádění OPD
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu
Skutečným datem zahájení fyzické realizace projektu se rozumí termín, od kterého byly započaty činnosti směřující k naplnění účelu a cíle/ů projektu.
U stavebních projektů je to den předání staveniště podle protokolu o předání staveniště. U
nestavebních projektů se za termín zahájení realizace považuje den uzavření smlouvy o dílo
nebo den uzavření kupní smlouvy
Na žádosti o podporu / projektu se také eviduje „předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu“, které představuje plánovaný termín, kdy se očekává zahájení fyzické realizace
projektu. . Předpokládaný termín žadatel vyplňuje v IS KP21+ na záložce „Projekt“.
Skutečné datum ukončení fyzické realizace projektu
Skutečným datem ukončení fyzické realizace projektu se rozumí termín, kdy dojde k naplnění
účelu a cíle/ů projektu. Skutečné datum ukončení fyzické realizace projektu příjemce vyplňuje
nejpozději v závěrečné zprávě o realizaci projektu. Datum schválení se žadateli v IS KP21+
zobrazí pod záložkou „Zprávy o realizaci“.
Na žádosti o podporu / projektu se také eviduje „předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu“, které představuje plánovaný termín, kdy se očekává ukončení fyzické realizace
projektu.
Udržitelnost projektu
Doba, po kterou musí příjemce podpory zachovat účel a výstupy projektu. K tomu je příjemce
podpory zavázán v Právním aktu, ve kterém poskytovatel podpory dobu udržitelnosti blíže specifikuje. Doba udržitelnosti se počítá od data, kdy projekt v MS2021+ nabyde stav PP41 „Projekt
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finančně ukončen ŘO“ (stav, kdy je příjemci podpory schválena závěrečná ZoR projektu a závěrečná Žádost o platbu, dále také „ŽoP“). Dodržení závazku udržitelnosti může být předmětem
kontroly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění povinnosti udržitelnosti může být příjemci
podpory v krajním případě uloženo vrácení podpory nebo její části.
Veřejná podpora
Každá podpora poskytnutá v jakékoliv formě státem nebo z veřejných prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá
odvětví výroby a ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Podpora, která splňuje uvedená kritéria, je obecně zakázána. Výjimky z obecného zákazu poskytování veřejné podpory mohou být
povoleny ve formě nařízení (např. blokové výjimky, podpora de minimis) či na základě individuálního rozhodnutí Evropské komise (tzv. notifikace).
Veřejná zakázka
Zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy (příp. písemné objednávky tam, kde to tato
Pravidla výslovně dovolují) mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je
úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Postup při zadávání veřejných zakázek se řídí příslušným zákonem1 a těmito Pravidly.
Výběrové řízení
Postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky nespadající pod zákonný režim, a to od zahájení výběrového řízení až do ukončení realizace smlouvy nebo do zrušení výběrového řízení.
Výzva
je aktivita ŘO OPD2021+ vyzývající žadatele k podání žádosti o podporu podle předem stanovených podmínek. Pro žadatele a příjemce představuje výzva základní informační zdroj o podmínkách pro získání podpory a realizaci projektu. Každá výzva definuje podmínky pro předkládání žádostí o podporu a další podmínky pro poskytnutí podpory. Veškeré informace o podmínkách pro poskytnutí podpory jsou obsaženy v textu výzvy a navazující dokumentaci k výzvě.

Výzva kolová
Soutěžní typ výzvy, kde jsou projekty porovnávány mezi sebou. Podporu obdrží projekty, které splní podmínky pro poskytnutí podpory, v pořadí od nejlepšího podle výsledku věcného hodnocení až do přidělení celé alokace výzvy.
Výzva průběžná
Nesoutěžní typ výzvy, kde si projekty v rámci získání podpory vzájemně nekonkurují.
Hodnotí se pouze splnění podmínek pro poskytnutí podpory, které jsou dopředu stanoveny Řídicím orgánem. Příjemcům podpory, jejichž projekty splní dané podmínky, je
poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé
alokace výzvy na jednotlivé projekty.
Zadávací řízení
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Postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zpráva o realizaci projektu
Zpráva, kterou předkládá příjemce podpory ŘO prostřednictvím IS KP21+ společně
s žádostí o platbu. Obsahem zprávy jsou informace o postupu realizace operace (vč.
plnění harmonogramu, splnění povinné publicity), přínosech projektu pro cílové skupiny, údaje o financování projektu, problémy vzniklé při realizaci projektu, plnění monitorovacích indikátorů atd.
Zpráva o udržitelnosti
Zpráva, kterou předkládá příjemce podpory ŘO po dobu udržitelnosti projektu prostřednictvím IS KP21+ vždy za každý uplynulý rok. Závěrečná zpráva o udržitelnosti projektu
se předkládá po ukončení doby udržitelnosti projektu.
Zprostředkující subjekt
Státní fond dopravní infrastruktury ČR (dále jen „SFDI“), který byl pověřen ŘO administrací projektů v OPDP21+
Způsobilé výdaje
Výdaje vynaložené na stanovený účel v rámci projektu, které jsou v souladu s těmito
Pravidly, příslušnými předpisy EU, ČR, podmínkami OPD2021+ a Právním aktem.
Žadatel
Konkrétní subjekt ze skupiny oprávněných žadatelů, který podal žádost o podporu. Žadatel přestává být žadatelem v okamžiku, kdy se stane příjemcem podpory, nebo když
je jeho žádost o podporu vyloučena z procesu administrace prostřednictvím zastavení
řízení o žádosti či zamítnutím žádosti o podporu
Žádost o platbu
Na úrovni projektu žádost předložená příjemcem podpory prostřednictvím IS KP21+
jako podklad k proplacení realizovaných způsobilých výdajů, v případě kombinovaných
plateb se jedná o výdaje za dosud provedené, avšak neuhrazené práce/dodávky/služby. Žádost musí být doložena potřebnými doklady (např. kopie účetních dokladů, výpisy z účtů, dokumentace dokládající dosažení jednotek v případě projektů
s jednorázovými částkami, paušální sazbou a jednotkovými náklady).
Žádost o podporu
Žádost, kterou v IS KP21+ vyplňuje žadatel. Žádost je určena k získání podpory
OPD2021+ pro předkládaný projekt. Žádost musí být zpracována v souladu s těmito
Pravidly, textem výzvy a dalšími podmínkami OPD2021+.
Žádost o přezkum
Žádost, kterou předkládá žadatel prostřednictvím IS KP21+ s odvoláním proti výsledku
dané fáze procesu hodnocení anebo výběru projektů. V žádosti o přezkum žadatel
odůvodňuje nesouhlas s výsledkem kontroly formálních náležitostí, kontroly přijatelnosti, ekonomického hodnocení, věcného hodnocení, nebo výběru projektů.
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1.5 Seznam zkratek
AO
CHJ
CLLD

Auditní orgán Ministerstva financí
Centrální harmonizační jednotka Ministerstva financí
Komunitně vedený místní rozvoj; nástroj politiky soudržnosti pro místní rozvoj a
rozvoj venkovských, městských a příměstských oblastí
CZK
Česká koruna
CZV
celkové způsobilé výdaje
ČNB
Česká národní banka
ČR
Česká republika
DPH
daň z přidané hodnoty
EFRR
Evropský fond pro regionální rozvoj
EK
Evropská komise
EU
Evropská unie
EÚD
Evropský účetní dvůr
FM
finanční manažer
FP
finanční plán
FS
Fond soudržnosti
FÚ
Finanční úřad
FV
finanční vypořádání
IČ/IČO
identifikační číslo
IoP
Informace o projektu
IS KP21+
Informační systém koncového příjemce podpory pro programové období 2021–
2027, součást MS2021+
IMS
Irregularities Management Systém - Informační systém pro hlášení nesrovnalostí
ISDS
Informační systém datových schránek
ITI
Integrovaná územní investice
KÚ
Komunikační úředník OP Doprava
MD
Ministerstvo dopravy
MF
Ministerstvo financí
MFT 2021+ Metodika finančních toků pro programové období 2021-2027
MMR-NOK Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR
MS2021+
Monitorovací systém pro programové období 2021–2027
OLAF
Evropský úřad pro boj proti podvodům
OPD
Operační program doprava
OPD2021+ Operační program doprava pro programové období 2021-2027
ON
Obecné nařízení - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060
ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond
pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
OSS
organizační složky státu
PK
Přezkumní komise
PM
projektový manažer
PrŽaP
Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPD 2021-2027 (tento dokument)
PS Publicita Pracovní skupina pro informování a publicitu fondů EU 2021-2027
ŘdO430
Ředitel Odboru fondů EU
RKoP
Roční komunikační plán
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ŘO
SC
SFDI
SKS
SoD
ÚOHS
ÚSC
VO
VP
VZ
ZoR
ZZoR
ZoU
ZS
ZZVZ
ŽoP
ŽoZ

Řídicí orgán OPD2021+
specifický cíl
Státní fond dopravní infrastruktury
Společná komunikační strategie
smlouva o dílo
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
územní samosprávné celky
vedoucí oddělení
veřejná podpora
veřejná zakázka
Zpráva o realizaci projektu
Závěrečná zpráva o realizaci projektu
Zpráva o udržitelnosti projektu
Zprostředkující subjekt OPD
zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
žádost o platbu
Žádost o změnu
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2 PRÁVNÍ ZÁKLAD A DALŠÍ VÝCHOZÍ
DOKUMENTACE
Podpora v rámci OPD2021+ se poskytuje na základě vydaného Právního aktu, v němž jsou
stanoveny podmínky pro čerpání finančních prostředků.

2.1 Základní související legislativa EU
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 o společných ustanoveních

pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti,
Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní a rybářský a akvakulturní fond
a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond
pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky
ze dne 24. června 2021 (dále jen „Obecné nařízení“),
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1058, o Evropském fondu

pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti, ze dne 24. června 2021,
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1059 ze dne 24. června 2021

o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg)
podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější
činnosti (dále také „nařízení o EÚS“);
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. čer-

vence 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění
nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013,
(EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012,

2.2 Základní související legislativa ČR (ve znění pozdějších
předpisů)
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejí-

cích zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“);
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“);
 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších před-

pisů (dále jen „zákon o podpoře regionálního rozvoje“);
 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový

řád“);
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 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“);
 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů ((dále jen kontrolní

řád);
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
 řád“);
 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“);
 Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci

skutečných majitelů“);
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o účetnictví“);
 Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury;
 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné

činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“);
 Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů

pořízení a reprodukce majetku;
 Vyhláška č. 367/2015 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se

státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
 Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kon-

trole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.

2.3 Legislativa pro oblast veřejné podpory
 Nařízení Rady (ES) č. 2015/1588 ze dne 13. července 2015, o použití článků 107 a 108

Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory;
 Nařízení Rady (ES) č. 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí

pravidla k článku 108 smlouvy o fungování Evropské unie;
 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se provádí nařízení

Rady (ES) č. 659/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku93 Smlouvy o ES;
 Oznámení Komise 2009/C 136/03 o zjednodušeném postupu posuzování některých druhů

státní (veřejné) podpory;
 Nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017, kterým se mění nařízení (EU)

č. 651/2014, pokud jde o podporu na přístavní a letištní infrastrukturu, prahové hodnoty oznamovací povinnosti pro podporu na kulturu a zachování kulturního dědictví
a pro podporu na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu a režimy regionální provozní podpory pro nejvzdálenější regiony, a mění se nařízení (EU) č.
702/2014, pokud jde o výpočet způsobilých nákladů Nařízení Komise (EU) č.
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1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis;
 Nařízení Komise (EU) 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108

Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu;
 Rozhodnutí Komise č. 2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2

Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu.
 Pokyny k regionální státní (veřejné) podpoře na období 2014-2020 (2013/C 209/01);
 Sdělení Komise o pojmu státní podpora uvedeném v čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování

Evropské unie (2016/C 262/01)
 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a

o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje;
 Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů

v oblasti veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů.

2.4 Hlavní související metodické dokumenty ČR
2.4.1 Metodické pokyny a doporučení MMR-NOK
 Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů

v programovém období 2021-2027;
 Metodický pokyn pro oblast indikátorů, evaluací a publicity pro programové ob-

dobí 2021-2027;
 Metodický pokyn společných procesů implementace fondů EU v programovém

období 2021-2027;
 Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027;
 Metodický pokyn výzvy, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2021-

2027;
 Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém ob-

dobí 2021-2027;
 Metodický pokyn k ověřování podniku v obtížích při implementaci fondů EU v pro-

gramovém období 2021-2027;
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2.4.2 Metodické pokyny Ministerstva financí2
 Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského

fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu+, Fondu soudržnosti, Fondu
pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního
fondu 2021-2027;
 Metodický pokyn CHJ č. 13 - Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů

pro programové období 2021 – 20217.

Kompletní přehled všech metodických dokumentů MMR-NOK a MF vztahujících se k implementaci fondů EU naleznete v přílohách Metodiky řízení programů v programovém
období 2021–2027 na odkazu

https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty

2.4.3 Metodické pokyny ZS OPD2021+
 Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

2

Ve výčtu jsou uvedeny pouze metodické dokumenty relevantní pro žadatele a příjemce.
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3 KONTAKTY A KOMUNIKACE S ŽADATELEM A
PŘÍJEMCEM
3.1 Kontakty
Řídící orgán OPD2021+
Ministerstvo dopravy ČR
Řídicí orgán OP Doprava
Odbor fondů EU
nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
Datová schránka MD: n75aau3
E-mail:
posta@mdcr.cz

Obecné dotazy k OPD2021+ můžete zasílat na e-mail

info@opd.cz

Podněty a stížnosti týkající se OPD2021+ vč. podnětů na porušování Listiny základních práv
EU a Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením zasílejte na e-mail: posta@mdcr.cz
Zprostředkující subjekt (SFDI):
Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 1955/278
190 00 Praha 9
Datová schránka SFDI: e5qaihb
E-mail:
podatelna@sfdi.cz
Jako osobu příjemce datové zprávy uveďte pracovníka ŘO / ZS, obvykle projektový / finanční
manažer projektu. V poli „Věc“ uvádějte registrační číslo projektu.
V textu jednotlivých výzev k předkládání žádostí o podporu jsou uvedeny kontakty na
konkrétní pracovníky ŘO, kteří jsou za příslušnou výzvu odpovědní. Výzvy jsou uveřejňovány
prostřednictvím informačního sytému IS KP2021+ a na webových stránkách OPD2021+ na
adrese https://opd3.opd.cz/stranka/vyzvy.
Ke konkrétnímu předloženému projektu je pak přidělen kontaktní pracovník ŘO.
Pro příjemce jsou v období realizace projektu hlavními kontaktními osobami projektový / finanční manažer ŘO / ZS přidělený danému projektu.
Informace o přiděleném zaměstnanci ŘO je žadatelům a příjemcům dostupná v informačním
systému IS KP21+ - viz odstavec 3.2 - Komunikace v IS KP21+.
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Příjemce může požádat kontaktní osobu – projektového / finančního manažera ŘO / ZS
o osobní konzultaci. Osobní konzultace je možná pouze po předchozí telefonické či emailové dohodě s projektovým/finančním manažerem.
Kontakty na všechny zaměstnance ŘO, včetně informace o jejich zařazení v organizační
struktuře, jsou k dispozici na adrese https://opd3.opd.cz/stranka/ridici-organ-opd.

3.2 Komunikace v IS KP21+
Jednou z hlavních komunikačních forem mezi ŘO / ZS a žadatelem / příjemcem je komunikace
prostřednictvím IS KP21+.
Pro přístup do portálu ISKP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/ je nutné provést registraci nového uživatele na úvodní obrazovce.

3.3 Kontaktování ŘO v případě podezření na podvod či korupci
ŘO vyzývá všechny osoby, které jsou do realizace projektů OPD2021+ nějakým způsobem
zapojeny, aby v případě, že identifikují podezření na podvod či korupci, na takové jednání upozornily ŘO. Kontaktovat ŘO lze jakýmkoli prostředkem na kontaktních adresách ŘO uvedených v odstavci 3.1 - Kontakty.

3.4 Oprávnění k podpisu dokumentů
Veškeré dokumenty, které jsou předkládány ŘO / ZS, musí být podepsány statutárním zástupcem žadatele / příjemce, případně odpovědnou osobou, kterou k takovému úkonu statutární
zástupce zmocnil. V takovém případě je nutné, aby k žádosti byla připojena plná moc podepsaná kvalifikovaným elektronickým podpisem v IS KP21+ nebo jiný dokument dokládající toto
zmocnění. Tento dokument může být v podobě skenu. Originál nebo jeho úředně ověřenou
kopii musí mít žadatel k dispozici u sebe a musí být schopen dokument na vyžádání poskytnout.
Podpis musí být k žádosti připojen přímo v IS KP21+, proto musí být osoba oprávněná
k podpisu dokumentu registrovaným uživatelem této aplikace a musí disponovat kvalifikovaným elektronickým podpisem.
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3.5 Webové stránky OPD2021+
Webové stránky OPD2021+ dostupné na adrese https://opd3.opd.cz jsou základním informačním portálem určeným zejména žadatelům a příjemcům projektů OPD2021+. Na webových stránkách jsou pravidelně aktualizovány informace a dokumenty související s OPD2021+,
včetně Pravidel pro žadatele a příjemce.
Žadatelé a příjemci, jejichž projekty budou administrovány prostřednictvím ZS, najdou užitečné
informace k pravidlům financování na webových stránkách SFDI na adrese
http://www.sfdi.cz/.
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4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU DOPRAVA
2021+
4.1 Úvod
Program Doprava 2021–2027 má tři věcné priority a čtvrtá priorita je určena
pro Technickou pomoc.
Celkově bude k dispozici 4,9 mld. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu
soudržnosti.

4.2 Priorita 1 – Evropská, celostátní a regionální mobilita
4.2.1 Specifický cíl 1.1 - Rozvoj inteligentní, bezpečné, udržitelné a intermodální
sítě TEN-T odolné vůči změnám klimatu
Fond:
Výše podpory Míra podpory:

FS
2 723 215 961 €
85 % z celkových veřejných ZV

Oprávnění žadatelé/příjemci  vlastníci/správci dotčené infrastruktury

Typy podporovaných aktivit
Těžištěm rozvoje železniční a silniční sítě TEN-T bude nadále budování chybějící infrastruktury dálnic a modernizace hlavních železničních tratí. Podpora však bude směřována také na zavádění nových technologií k zajištění efektivnější, bezpečnější a udržitelnější dopravy (vč. digitalizace infrastruktury). Zejména u železnic se bude podpora
z programu doplňovat s podporou z Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Z tohoto nástroje budou financovány zejména železniční projekty na hlavní síti TEN-T.
Železnice
V tomto specifickém cíli budou podpořeny projekty zaměřené na
 modernizaci a rekonstrukci železniční infrastruktury na hlavní i globální síti

TEN-T. Některé projekty budou zahrnovat významné přeložky tratí, včetně výstavby nových železničních tunelů. Významná část projektů bude zaměřena
na modernizace nebo rekonstrukce železničních stanic a zastávek, včetně prodloužení staničních kolejí ve vybraných stanicích tak, aby byl umožněn provoz
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nákladních vlaků délky alespoň 740 m, úpravy nástupišť, rekonstrukce vybraných staničních budov a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště;
předmětem podpory budou aktivity směřující







do elektrizace tratí a modernizace trakční soustavy, včetně konverze
na střídavou trakční soustavu 25 kV/50 Hz. Budou zaváděny nové technologie pro řízení železničního provozu a zajišťování jeho bezpečnosti,
včetně ERTMS, a pro poskytování informací zákazníkům. Ke zvýšení
bezpečnosti přispějí také úpravy a odstraňování úrovňových železničních přejezdů.
podstatný podíl investic bude zaměřen na rozvoj interoperability, tj.
schopnosti umožnit bezpečný a nepřerušený pohyb drážního vozidla na
dráhách evropského železničního systému dané jednotlivými technickými specifikacemi interoperability (TSI).
zvýšení traťové rychlosti a kapacity tratí, zvýšení bezpečnosti a
efektivity provozu.
rovněž budou podpořeny projekty zaměřené na revitalizaci prostor železničních stanic, zvýšení jejich vybavenosti a obslužných kapacit
(vč. bezpečnostních) a zlepšení přístupu cestujících na nástupiště,
včetně zpřístupnění pro skupiny obyvatel se sníženou schopností pohybu, orientace a komunikace a zranitelné skupiny.

podporu zařízení pro železniční a intermodální nákladní dopravu;



opatření budou zahrnovat podporu



rozvoje terminálů intermodální dopravy včetně technologických zařízení
rozvoje a obnovy železničních vleček.

 podporu železničních kolejových vozidel bude realizována za účelem splnění

požadavků uvedených v TSI jako je snížení škodlivých emisí z dopravy, digitalizace a automatizace, včetně vybavování vozidel palubními jednotkami ETCS.
Nákup železničních vozidel nebude podporován;
podporovanými aktivitami budou






vybavování vozidel palubní částí ETCS (retrofit, fitment, upgrade),
TSI TAF/TAP (pořizování a upgrade telematických aplikací pro nákladní
a osobní dopravu u dopravců a správců infrastruktury v rámci splnění
platných požadavků dle TSI),
modernizace nákladních vozů za účelem dosažení hlukových limitů
dle platných požadavků TSI NOI (modernizace brzdového systému spočívající ve výměně brzdových špalků a nezbytných souvisejících úprav),
modernizace nákladních vozů za účelem automatizace a digitalizace (dosazení čidel a dalších zařízení, příprava na přechod na digitální automatické spřáhlo podle specifikací TSI WAG),
úprava vozidel pro provoz na napájecím systému 25kV/50Hz (dosazení
střídavé části do stejnosměrných elektrických vozidel, tak aby byl možný
jejich provoz i na tratích se střídavým trakčním systémem 25 kV/ 50 Hz).

Silnice
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Intervence budou zaměřeny zejména na dobudování páteřní silniční sítě, která je
součástí TEN-T.
Podpořena bude
 výstavba chybějících úseků dálnic, včetně opatření zaměřených na zmírnění ne-

gativních dopadů na životní prostředí (např. obchvaty) a na zvýšení bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, a
 další rozvoj inteligentních dopravních systémů (ITS) a digitalizace silniční infrastruktury, jak na nové, tak na stávající silniční infrastruktuře, a dále
 vznik testovacích a zkušebních tratí s napojením na síť TEN-T (pokud to umožní
dostatek disponibilních prostředků a podmínky veřejné podpory);
rovněž budou podpořeny projekty
 směřující ke zvýšení kapacity nejvýznamnějších tahů a umožnění vyšší rychlosti

cestování, což přinese zvýšení dopravní dostupnosti regionů a zvýšení mobility
obyvatel a návštěvníků;
 zaměřené na zvýšení bezpečnosti dopravy, např. směrově oddělené jízdní pásy,
mimoúrovňové křižovatky a ITS.

4.2.2 Specifický cíl 1.2 – Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu,
včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility;
Fond:
Výše podpory Míra podpory:

FS
705 624 864 €
85 % z veřejných CZV

Oprávnění žadatelé/příjemci:
 vlastníci/správci dotčené infrastruktury

Typy podporovaných aktivit
 intervence směřující do železniční sítě mimo TEN-T a to zejména do páteře

efektivní a udržitelné regionální, příměstské i městské dopravy v hustě
osídlených oblastech a navazující na TEN-T sítě. Intervence budou zaměřeny
na tratě mimo TEN-T s významným potenciálem pro osobní nebo nákladní
dopravu a to vč. výstavby, obnovy a modernizace železničních vleček.
 zajišťující zlepšení kvality železniční infrastruktury ohledně plynulosti, kapacity, bezpečnosti a lepší návaznosti dopravy z regionálních tratí až k síti TENT, vč. zlepšení atraktivity pro osobní dopravu z pohledu cestujícího; tzn., že
budou podpořeny modernizace stanic, zastávek směřující ke zvyšování komfortu a zlepšení služeb, vč. zvýšení bezpečnosti. Taktéž budou umožněny modernizace nádražních prostor, včetně budov sloužících pro odbavování osob.
V oblasti ITS a prostorových dat se počítá s podporou:
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 rozvoje systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elek-







tronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a
pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek);
kompatibility systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy
na místní a regionální úrovni;
implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a
prostorových dat, včetně řešení přenosu dat;
pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a
dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým
uživatelům;
ostatních výše nespecifikovaných prvků a aplikací ITS a C-ITS.

4.3 Priorita 2 – Celostátní a regionální mobilita v silniční dopravě
4.3.1 Specifický cíl 2.1 - Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu,
včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility
Fond:
Výše podpory:
Míra podpory:

ERDF
279 003 666 €
85 % z veřejných CZV pro méně rozvinuté regiony
70% z veřejných CZV pro více rozvinuté regiony

Oprávnění žadatelé/příjemci:
 vlastníci/správci dotčené infrastruktury

Typy podporovaných aktivit
Intervence budou zaměřeny na napojování krajských a významných regionálních
center na páteřní silniční síť. Předmětem intervencí budou nejvýznamnější silniční
tahy v ČR mimo síť TEN-T, přičemž podpořené projekty budou muset být odůvodněny relevantními strategickými dokumenty (zejména DSS2).
Projekty budou zahrnovat
 výstavbu a modernizaci dálnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T, tzn. silnic a

dálnic celostátního významu ve vlastnictví státu.
Budou podporovány aktivity zaměřené na minimalizaci negativních vlivů dopravy výstavbou obchvatů, jež přispějí ke zlepšení emisních situací v centru
měst a obcí a sníží dopad na zdraví obyvatel v obytné zástavbě.
Podporované projekty budou zaměřeny na vhodná opatření vedoucí ke stabilitě ekosystémů a zmírňování dopadů na životní prostředí (včetně potřebného
monitoringu), např. budováním propustků zajišťující dostatečnou migrační propustnost nových dopravních staveb. Podpořené budou také intervence, které
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zvýší kvalitu sítě silnic I. třídy (obchvaty, přivaděče) a přispějí ke zlepšení bezpečnosti provozu, např. zvyšováním jejich kapacity, bezpečnostních parametrů.

4.4 Priorita 3 – Udržitelná městská mobilita a alternativní paliva
4.4.1 Specifický cíl - Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci
přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství
Fond:
Výše podpory:
Míra podpory:

FS
1 099 816 869 €
85 % z veřejných CZV

Oprávnění žadatelé /příjemci:
 provozovatelé příslušných dobíjecích a plnících stanic;
 města se systémy drážní dopravy v elektrické trakci (tedy se sítí tramvajovou a/nebo

trolejbusovou
Typy podporovaných aktivit
Plánované intervence v oblasti nízko emisní a bezemisní mobility budou zaměřeny především
 na rozvoj infrastruktury pro elektromobilitu a jiná alternativní paliva (vo-

dík, LNG) a to zejména na infrastrukturu veřejně přístupných dobíjecích a plnících stanic včetně transportovatelných mobilních stanic a zařízení k takovým
stanicím přepravovaných. Podpořeny budou veřejně přístupné dobíjecí a plnící stanice na území celé ČR s důrazem na síťový efekt.
 na rozvoj infrastruktury městské drážní dopravy
- převedení nejzatíženějších autobusových linek do elektrické trakce a
rozvoj elektrické trakce ve VHD,
- dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení
- úpravy tratí, které zvýší konkurenceschopnost a kvalitu infrastruktury
městské drážní dopravy a zvýší atraktivitu městské drážní dopravy
zejména v dopravně vysoce exponovaných místech, jako jsou centra
měst či významné přestupní uzly. Vyšším využíváním stávající infrastruktury tramvajového a trolejbusového provozu lze kromě zlepšení
životního prostředí a úspor energií dosáhnout i snížení jednotkových
nákladů drážní dopravy.
Bude podpořena
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-

-

výstavba nových tramvajových a trolejbusových tratí (v hl. městě
Praze i metra) s důrazem na propojení významných dopravních uzlů
dosud nenapojených částí měst s centry měst;
komplexní modernizace a rekonstrukce tratí stávajících tramvajových a trolejbusových tratí s důrazem na zvýšení kvality dopravní
cesty, zvyšování cestovní rychlosti a snížení negativních externalit
městské drážní dopravy;
výstavba a rekonstrukce/modernizace technického zázemí městské drážní dopravy, tedy vozovny a měnírny, přičemž podporovány
budou pouze projekty v případech, kdy bude jasně prokázána potřeba
dekarbonizace systému veřejné dopravy v daném městě stejně jako
zvýšení kapacity udržitelného dopravního módu (tramvajového nebo
trolejbusového systému) v daném městě.

Všechny intervence budou směřovat
-

k zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy v elektrické trakci na úkor individuální automobilové dopravy;
zejména do oblastí s hustým osídlením, kde dochází nejčastěji ke kongescím s dopady na životní prostředí a veřejné zdraví a proto bude jedním z hlavních cílů podporovaných projektů rovněž snižování emisí škodlivin z dopravy (zejména PM10 a
NO2).

Projekty budou realizovány v městech nad 40 tis. obyv. a musí vycházet z Plánů udržitelné městské mobility a také z programů zlepšování kvality ovzduší pro jednotlivé zóny
a aglomerace (pokud je to relevantní). Většina projektů bude vycházet z integrovaných
strategií a bude realizována prostřednictvím ITI (integrovaných teritoriálních investic).

4.5 Priorita 4 – Technická pomoc
Fond:
Výše podpory:
Míra podpory:

FS
46 391 369 €
85 % z veřejných CZV

Oprávnění žadatelé/příjemci:
Příjemci podpory budou subjekty přímo zapojené do implementace OP Doprava a subjekty, které svou činností přispívají k implementaci a k naplňování cílů OP Doprava, a
to včetně vybraných příjemců z tematických prioritních os OP Doprava (podpora je zacílena na příjemce v sektoru doprava, kteří jsou odpovědní za správu dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu).
Typy podporovaných aktivit
Priorita 4 bude zaměřena na podporu a zajištění implementace OP Doprava.
Podpora bude zaměřena především do následujících oblastí:
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Řízení a kontrola programu – zejména financování aktivit ŘO - podporujících
přípravu, výběr a hodnocení projektů a monitorování implementace programu,
dále tvorba metodických dokumentů a manuálů, poradenské a konzultační
služby, nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (např. kontroly a administrace žádostí o platbu).
Podpora absorpční kapacity – zejména financování činností příjemců souvisejících s programovým obdobím 2021-2027 – podpora při přípravě projektových žádostí. Jedná se zejména o metodickou, konzultační a právní podporu,
přípravu projektů, předběžné posouzení přijatelnosti projektů/ žádostí o podporu, projednávání projektů.
Technické zabezpečení činností – zejména osobní výdaje subjektů zapojených do implementace OPD2021+ včetně příslušenství, podpůrné činnosti nezbytné pro implementaci OPD2021+ zajišťované externě a materiální zabezpečení činností.
Publicita – zejména zajištění realizace komunikační strategie a ročních komunikačních plánů. Aktivity budou zabezpečovat dostatečnou propagaci a informovanost o programu pro veřejnost a zejména propagaci EU podílu na jednotlivých
projektech spolufinancovaných v rámci programu.
Vzdělávání - hlavním cílem je zajištění zvyšování kvalifikace subjektů podílejících se na implementaci OPD2021+.
Evaluace – zejména vypracování analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, analyzování průběhu jejich realizace, vhodnosti a efektivnosti implementačních struktur, identifikování slabých míst implementační struktury a kapacity,
vyhodnocování dalších relevantních aktivit apod.
Dokončení realizace programového období 2014-2020 a příprava nového
programového období 2028+ – zejména náklady spojené s dokončením realizace programového období 2014 - 2020 a náklady spojené s realizací počáteční
fáze nového programového období 2028+, dále pak zpracování analýz a podkladových studií či strategií pro samotnou přípravu programu v období 2028+,
včetně zpracování ex-ante hodnocení a hodnocení vlivů na životní prostředí
(SEA) včetně předprojektové a projektové přípravy.

4.6 Partnerství na úrovni projektu
Partnerství pro realizaci projektu je vztah mezi příjemcem podpory z OPD a veřejnými nebo
soukromými subjekty. Partneři se společně s příjemcem podílí na realizaci projektových aktivit,
ve většině případů jsou navíc zapojeni už do zpracování žádosti o podporu.
Role a míra zapojení partnera musí být popsány žadatelem již v žádosti o podporu (s výjimkou
subjektů, které vstoupily do projektu až po dokončení přípravy žádosti o podporu).
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Partneři se musí podílet na realizaci věcných aktivit projektu. Partnerství nesmí nahrazovat
zabezpečení běžné administrace projektu (zejména zpracování zpráv o realizaci projektu, finanční řízení projektu, účetnictví, administrativní agendu apod.), poskytování běžných služeb
(publicita projektu, IT služby, účetní služby apod.) nebo dodání zboží. Partnerství není vztahem, kdy příjemce nebo partner zajišťují v projektu takové aktivity, které mohou být běžně na
trhu poskytnuty jako služby dalších subjektů. Realizace principu partnerství nesmí být zneužito
k obcházení zákona o veřejných zakázkách. Musí být prokazatelně zdůvodněn výběr partnera,
vysvětlen a popsán výstup / přínos partnera jak v etapách, tak v celém projektu (tzn., že partner
není v projektu dodavatelem zboží či služeb).
Partnerovi/partnerům příjemce poskytuje část podpory na úhradu výdajů spojených s realizací
projektu. Označení plateb mezi příjemcem a partnerem podle účetních předpisů není rozhodující, avšak musí být zachován princip partnerství, tj. v platbách nesmí být zahrnut žádný zisk
ani DPH.
I v případě zapojení partnera do projektu je odpovědnost za realizaci projektu vždy na příjemci.
Příjemce vůči ŘO garantuje, že projekt je realizován podle pravidel OPD a v souladu s právním
aktem, na jehož základě projekt podporu čerpá. V případě pochybení na straně partnera, které
má za následek nezpůsobilé výdaje, se případný nárok na vrácení chybně vynaložených prostředků OPD vždy uplatňuje vůči příjemci.
Rozlišujeme dva typy partnerů:

4.6.1 Partner s finančním příspěvkem
Tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část podpory z OPD na realizaci věcných
projektových aktivit.

4.6.2 Partner bez finančního příspěvku
Tento typ partnera se podílí na realizaci věcných aktivit projektu např. formou konzultací, odborné garance apod., ale na své výdaje spojené s realizací projektu nezískává z OPD žádný
finanční příspěvek. Obecně platí, že partnerství je možností, jak projekt v rámci OPD realizovat.
Toto obecné pravidlo ovšem může měnit konkrétní výzva k předkládání žádostí o podporu.
Výzva může partnerství zakázat nebo naopak stanovit, že je pro všechny projekty ve výzvě
povinné. Ve výzvě je možné stanovit podmínku, že přílohou žádosti o podporu musí být prohlášení partnera, ze kterého vyplývá, že je s obsahem žádosti o podporu seznámen a že souhlasí se svým zapojením do realizace projektu v rozsahu a charakteru, který je v žádosti o podporu specifikován. Institut partnerství není jediným nástrojem, jak do realizace projektu zapojit
jiné subjekty. Je možné, aby v projektu kromě externích dodavatelů figurovaly také další subjekty, které nejsou ani žadatelem, ani partnerem. Sousloví další zapojené subjekty je označení
pro organizace/osoby, které jsou do projektu zapojeny prostřednictvím cílové skupiny daného
projektu.
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4.6.3 Smlouva o partnerství
Zapojení partnera s finančním příspěvkem vyžaduje, aby se tento partner zavázal k plnění povinností, jako je např. povinnost součinnosti při kontrole jeho podílu na realizaci projektu.
Přesný výčet těchto povinností upravuje právní akt, na základě něhož je příjemci na projekt
poskytována podpora. Závazek partnera musí být zakotven ve smlouvě o partnerství uzavřené
mezi příjemcem a partnerem.
Smlouva o partnerství může dle povahy vztahu mezi příjemcem a partnerem upravovat postavení jednotlivých partnerů, jejich úlohy a odpovědnosti, způsob jejich zapojení do rozhodování
o projektu, a také jejich vzájemná práva a povinnosti při realizaci projektu, včetně odpovědnosti
za porušení této smlouvy. Role partnera, včetně podílu na konkrétních aktivitách projektu popř.
části prostředků podpory z OPD, se nesmí zásadním způsobem lišit od popisu projektu obsaženého v právním aktu o poskytnutí podpory.
V případě zapojení partnera bez finančního příspěvku pravidla OPD nevyžadují smluvně / prohlášením zakotvit závazky partnera týkající se realizace projektu, pokud konkrétní výzva
k předkládání žádostí o podporu nestanoví jinak.
Smlouvy, které musí být dle pravidel OPD a příslušné výzvy uzavřeny v písemné podobě, má
příjemce povinnost uzavřít tak, aby kopie těchto smluv mohl přiložit k první zprávě o realizaci
projektu, kterou má dle právního aktu (harmonogramu) o poskytnutí podpory povinnost předložit.
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B. POSTUPY OD PŘÍPRAVY PROJEKTU
PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU,
JEJÍ SCHVÁLENÍ, DOBU REALIZACE
AŽ DO JEHO UKONČENÍ VČ. DOBY
UDRŽITELNOSTI.
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5 PROCESY A PRAVIDLA VYHLAŠOVÁNÍ VÝZEV
5.1

Druhy výzev

V OPD2021+ budou vyhlašovány výzvy:
Průběžné – nesoutěžní typ výzvy, v rámci které si projekty vzájemně nekonkurují. Hodnocení
probíhá průběžně, může začít hned po podání žádosti o podporu nebo v termínu stanoveném
ve výzvě ŘO OPD2021+. Žadatelům, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována
podpora obvykle v pořadí, v jakém podali žádost o podporu3 (v případě dvoukolového hodnocení dle pořadí, v jakém podali předběžnou žádost o podporu) až do přidělení celé alokace
výzvy na jednotlivé projekty. Výzva je zpravidla vyhlášena na delší dobu (několik měsíců až let)
a končí obvykle vyčerpáním alokace.
Kolové – jedná se o soutěžní typ výzvy, kde jsou projekty porovnávány mezi sebou. Podporu
obdrží projekty, které splní podmínky výzvy, v pořadí od nejlepšího podle výsledku věcného
hodnocení až do přidělení celé alokace výzvy. Výběr projektů bude proveden až po zhodnocení
všech projektů. Výzva je obvykle vyhlášená na kratší dobu.

5.2 Specifické výzvy
Projekty, prostřednictvím kterých lze poskytovat podporu z OPD2021+ jsou různorodé. V závislosti na duhu projektů se bude lišit i řízení výzev.
a) Synergické projekty:
V případě, že bude výzva vyhlášena jako synergická, bude tato skutečnost uvedena ve výzvě.
Synergické výzvy se z hlediska časového dělí na počáteční a navazující. V závislosti na tom,
zda je výzva počáteční nebo navazující z hlediska posloupnosti synergické vazby, žadatel v žádosti o podporu vyplní další atributy projektu, a to:


u projektu podaného v rámci počáteční výzvy žadatel v žádosti o podporu blíže specifikuje plánovanou návaznou aktivitu/aktivity, které bude realizovat v projektu/projektech
v rámci navazující synergické výzvy.

3

Pořadí je dáno okamžikem podání projektu v informačním systému MS2021+. Právní akty o poskytnutí / převodu podpory
však nemusí být nutně vydávány dle pořadí, v jakém byly podány žádosti o podporu. V rámci výzvy však nesmí (po vyčerpání
celé alokace výzvy) existovat nepodpořený projekt splňující podmínky pro poskytnutí podpory, který byl podán dříve, než poslední podpořený projekt.
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u projektu podaného v rámci navazující výzvy žadatel v žádosti o podporu vybírá konkrétní projekt z počáteční výzvy, se kterým je synergický, resp. na který navazuje a
popisuje věcnou návaznost na počáteční projekt.

Posouzení relevantnosti popsané synergické vazby bude součástí kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí. U projektu s právním aktem o poskytnutí/převodu podpory, která je identifikována jako synergická, pak příjemce v průběhu realizace vykazuje pokrok v plnění synergické vazby ve zprávách o realizaci/udržitelnosti (popis pokroku v realizaci synergické vazby –
zhodnocení přínosu projektu ve vazbě na synergický projekt, jaká je přidaná hodnota vzájemné realizace obou synergických projektů a jak probíhá spolupráce).
b) Komplementární projekty:
V případě, že bude výzva vyhlášena jako komplementární, bude tato skutečnost ve výzvě uvedena. Komplementarita podané žádosti o podporu se určuje v procesu hodnocení projektu a
na žadatele/příjemce, jejichž žádost o podporu je označena jako komplementární, nejsou kladeny žádné nároky při vyplňování žádosti o podporu ani v průběhu realizace projektu.

5.3 Harmonogram výzev
Základní parametry plánovaných výzev budou obsaženy ve veřejně dostupném harmonogramu výzev na webových stránkách programu.
Kolová výzva bude do harmonogramu zadána alespoň šest měsíců před datem ukončení příjmu žádostí o podporu. Průběžná výzva bude do harmonogramu zadána tři měsíce před zahájením příjmu žádostí o podporu.
V případě nedodržení výše uvedených termínů pro zadání výzvy do harmonogramu (např.
z důvodu nutnosti reagovat na živelní pohromy, realokace nebo v souvislosti s vyhlášením výzev ke konci programového období) ŘO zveřejní v MS2021+ odůvodnění tohoto kroku. 4

5.3.1 Aktualizace harmonogramu výzev
Harmonogram výzev bude průběžně aktualizován (nejméně třikrát za rok)5 o nové připravované výzvy. ŘO OPD2021+ může měnit a doplňovati informace o výzvách, které již byly v harmonogramu zveřejněny. V případě změny či doplnění informací o výzvách, které již byly zveřejněny, ŘO OPD2021+ uvede odůvodnění změny.

4

S ohledem na schválení programového dokumentu OPD až v 07/2022 nebudou v roce 2022 Řídicím orgánem OPD zadány
výzvu do harmonogramu šest měsíců před ukončením příjmu žádostí o podporu (resp. tři měsíce před zahájením příjmu žádostí o podporu u průběžných výzev). Zdůvodňovat nedodržení termínu v MS2021+ se bude na tuto skutečnost odkazovat..
5 Povinnost aktualizovat harmonogram výzev vychází ze čl. 49 odst. 2 Obecného nařízení.
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Všechny změny budou zadávány ŘO do IS MS2021+ a zveřejňovány na webových stránkách
OPD2021+.

5.4 Vyhlašování výzev
Výzvu vyhlašuje ŘO v MS2021+ v souladu s § 14g rozpočtových pravidel. Veškeré informace
o podmínkách pro poskytnutí podpory budou obsaženy v obsahu výzvy a navazující dokumentaci. Obsah výzvy, včetně navazující dokumentace, bude nejpozději k datu vyhlášení výzvy
zveřejněn na oficiálních webových stránkách OPD2021+.

5.4.1 Časové podmínky výzvy
Časové podmínky stanovené výzvou musí respektovat níže uvedené minimální lhůty (níže uvedené body b, c, d neplatí pro projekty technické pomoci):
a) obsah výzvy musí být v souladu s § 14j rozpočtových pravidel přístupný po dobu nejméně 30 kalendářních dnů před ukončením lhůty pro příjem žádostí o podporu,
b) datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 21 kalendářních dnů
po datu zpřístupnění žádosti o podporu v MS2021+,
c) datum ukončení příjmu žádostí o podporu může nastat nejdříve 14 kalendářních dnů
po datu zahájení příjmu žádostí o podporu,
d) obsah výzvy (včetně navazující dokumentace) bude zveřejněn na webových stránkách
Řídicího orgánu OPD2021+ nebo programu do konce doby udržitelnosti všech projektů
nebo do předložení závěrečné zprávy o provádění programu podle toho, co nastane
později.

5.4.2 Navazující dokumentace k výzvě
Podrobné informace o podmínkách podpory, způsobu implementace, povinnostech žadatele a
příjemce a závazné vzory příloh žádosti o podporu budou obsahem navazující dokumentace
k výzvě.
Povinná navazující dokumentace k výzvě:
 Pravidla pro žadatele a příjemce – základní dokument specifikující pravidla (a případně

doporučení), která musí žadatel / příjemce dodržovat, aby splnil podmínky pro získání podpory a úspěšnou realizaci operace ve všech částech projektového cyklu.
 Informace o způsobu hodnocení projektů – obsahuje popis způsobu hodnocení a podrobná kritéria pro hodnocení projektů. Dále obsahuje informaci o modelu hodnocení, tj.
způsobu výběru projektů, lhůty, přehled hodnoticích subjektů zapojených do schvalovacího
procesu a vymezení jejich rolí a pravomocí, opravné prostředky.
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Navazující dokumentace k výzvě bude zveřejněna na webových stránkách OPD2021+ nejpozději v den vyhlášení výzvy. Řídicí orgán ke každé výzvě zadá do informačního systému
MS2021+ také odkaz na umístění výzvy a navazující dokumentace na internetových stránkách
OPD2021+.

5.4.3 Změna výzvy a navazující dokumentace k výzvě
ŘO upozorňuje, že kromě nepřípustných změn uvedených níže, mohou být vyhlášené výzvy
resp. navazující dokumentace k výzvě (zejména v předem neočekávatelných případech) upravovány. Pravidla pro provádění změn budou uvedena přímo ve výzvě při jejím vyhlášení nebo
v navazující dokumentaci k výzvě.
U vyhlášených kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro
získání podpory (pokud nejsou vynuceny právními předpisy nebo změnou jednotného metodického prostředí)6:










zrušit vyhlášenou výzvu,
snížit alokaci na výzvu,
změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů,
změnit míru spolufinancování,
změnit věcné zaměření výzvy,7
přidat nebo odebrat oprávněného žadatele,
posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum,
posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum8,
měnit kritéria pro hodnocení projektů, včetně modelu hodnocení.

U průběžných výzev nebudou prováděny výše uvedené změny pro žádosti o podporu, které
již byly žadateli podány.
Pokud budou výše uvedené změny vynuceny právními předpisy České republiky nebo
Evropské unie, lze je u průběžných výzev provést i pro podané žádosti o podporu, pokud
o nich nebylo dosud rozhodnuto.
V relevantních případech budou případné změny výzvy projednány se zástupci žadatelů (např.
z hlediska dopadů na žadatele a případně další partnery).
Při změně kolové/průběžné výzvy, resp. navazující dokumentace k výzvě budou dodržována
všechna níže uvedená pravidla:

6

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech, především z důvodu lidského pochybení, lze zjednat nápravu (např.
chybné nahrání kritérií).
7Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná za účelem upřesnění textu. Podstata věcného zaměření nesmí být
změněna.
8 U kolové výzvy lze v případě dosažení předem stanoveného podílu alokace a za splnění minimálních lhůt zkrátit datum ukončení příjmu žádostí o podporu.
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a) ŘO stanoví datum nabytí účinnosti změny tak, aby zohledňovala předpokládanou dobu,
kterou žadatel potřebuje, aby projekt (resp. žádost o podporu) změně přizpůsobil;
b) změna bude řádně odůvodněná; odůvodnění bude obsahovat:
-

popis změny,

-

důvod provedení změny,

-

případné dopady na administraci projektů ze strany žadatele / příjemce v informačním systému MS2021+ (toto ustanovení platí pouze pro změnu textu výzvy před
ukončením příjmu žádostí o podporu).

Případné změny výzev a navazující dokumentace (vč. odůvodnění) budou vždy zveřejněny
v MS2021+ a na webových stránkách OPD2021+ (včetně odůvodnění).

38 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

6 PROCESY A PRAVIDLA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O
PODPORU
6.1 Doporučené postupy před podáním žádosti o podporu
Před podáním žádosti o podporu doporučujeme žadatelům důkladně se seznámit se závaznými dokumenty programu, zejména s






Pravidly pro žadatele a příjemce vždy v aktualizovaném znění;
Pravidly SFDI9, v případech kdy projekty jsou administrovány prostřednictvím ZS
OPD2021+;
informačním systémem konečného příjemce (ISKP21+), který je určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich
životního cyklu – uživatelské příručky jsou zveřejněny na webových stránkách
OPD2021+
s textem výzvy pro podávání žádostí, které stanovují podmínky pro podání žádosti,
poskytnutí podpory a požadavky na jednotlivé fáze projektu.

6.2 Základní charakteristika procesu
Žádost o podporu je ze strany žadatele zpracována na základě příslušné výzvy. Žádost se
předkládá v elektronické podobě prostřednictvím webového portálu ISKP21+ určeného pro
externí uživatele aplikace MS2021+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/.
Žadatel musí vždy dodržovat pokyny uvedené v příslušné výzvě a dále musí dodržovat pravidla
definované v těchto Pravidlech pro žadatele a příjemce a v další navazující dokumentaci k výzvě. Žádost o podporu se předkládá v českém jazyce a musí obsahovat veškeré povinné údaje
a přílohy definované v rámci příslušné výzvy. Žádosti o podporu jsou přijímány ve výzvou stanoveném období.
Podáním žádosti žadatel potvrzuje skutečnosti, které budou uvedeny ve vzoru příslušného
čestného prohlášení žadatele v ISKP21+. Žadatel bude mimo jiné potvrzovat, že:
 se seznámil s podmínkami poskytování podpory v rámci OPD2021+ a zavazuje se je

dodržovat,
 nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v části druhé hlavě V nebo VIII

trestního zákoníku. Splnění požadavku musí být zachováno v průběhu kompletní administrace podpořeného projektu. V případě, že je žadatel/příjemce podpory právnickou

9Pravidla

SFDI jsou zveřejněna na webových stránkách SFDI: http://www.sfdi.cz/
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osobou, musí tuto podmínku splňovat všichni členové statutárního orgánu žadatele/příjemce podpory. Žadatel/Příjemce podpory je povinen neprodleně oznámit, pokud dojde
ke změně tohoto stavu,
 nemá v době podání žádosti žádné závazky po splatnosti vůči orgánům veřejné správy
a vůči zdravotním pojišťovnám (např. vůči finančním úřadům, správě sociálního zabezpečení, celní správě apod.);
Žadatel pro konkrétní výzvu bude potvrzovat i další skutečnosti, které budou pro příslušnou
výzvu relevantní a budou uvedeny ve vzoru čestného prohlášní.
Požadavky na předkládané dokumenty:
 Všechny dokumenty předkládané prostřednictvím IS KP21+ musí být v běžných, volně

dostupných elektronických formátech10. Zveřejněné šablony musí být doloženy v původním formátu, není-li v rámci výzvy uvedeno jinak.
 Dokumenty předkládané k žádosti musí být vydány příslušným subjektem, případně
nabýt právní moci nejpozději ke dni ukončení příjmu žádostí do příslušné výzvy, přičemž
datum vydání dokumentu/nabytí právní moci musí být prokazatelné. Dokumenty vydávané žadatelem (např. čestná prohlášení), které nebyly předloženy k žádosti a byly doplněny až v rámci výzvy k doplnění, mohou být datovány později.
Závazný přehled povinných příloh žádosti o podporu včetně upřesnění jejich rozsahu a konkrétního obsahu bude vždy součástí dokumentace zveřejněné společně s příslušnou výzvou.
Stejně tak bude v rámci dokumentace příslušné výzvy uvedeno, zdali je příloha povinnou součástí již k Předběžné žádosti o podporu (pouze v případě dvoukolového modelu hodnocení).

6.3 Registrace uživatele do portálu IS KP21+
Pro přístup do webového portálu ISKP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/ je nutné provést
registraci nového uživatele přes tlačítko „Registrace“ na úvodní stránce.

10

pdf (Portable Document Format),
PDF/A, ISO 19005 (Portable Document Format for the Long-term Archiving),
odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet),
odp (Open Document Presentation),
txt (prostý text, kódování CP-852, CP-1250, UTF-8),
rtf (Rich Text Format),
doc (MS Word Document),
xls (MS Excel Spreadsheet),
ppt (MS PowerPoint Presentation),
jpg/jpeg (Joint Photographic Experts Group),
png (Portable Network Graphics),
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Postup pro registraci a přihlášení do portálu ISKP21+ je součástí Uživatelské příručky Vlastnosti a uživatelská obsluha portálu ISKP21+.

6.4 Konzultace pro žadatele
V případě nejasností při přípravě žádostí o podporu se doporučuje obrátit se ke konzultaci
na řídící orgán. Konzultace jsou poskytovány zdarma po celou dobu přípravy žádostí o podporu, a to zejména následující formou:
Možnost zasílání písemných dotazů




E-mailový dotaz na obecný kontaktní e-mail programu (info@opd.cz).
E-mailový dotaz na specifický kontaktní e-mail (např. pro danou výzvu, specifický cíl, či dokumentaci programu, pokud je takový e-mail zřízen).
Písemný dotaz ve formě dopisu adresovaného na ŘO.

Možnost telefonických konzultací s kontaktními osobami pro danou výzvu.
Osobní konzultace s pracovníky ŘO odpovědnými za příslušnou výzvu či s dalšími odpovědnými osobami (pouze na základě předchozí telefonické či e-mailové dohody na termínu a čase
osobní konzultace).
Kontaktní osoby ŘO pro příslušnou výzvu poskytnou v rámci konzultací informace o podmínkách a podrobnostech výzvy, neposkytují však pomoc při vlastním vyplňování žádosti o podporu, a to z důvodu rovného přístupu ke všem žadatelům.

6.5 Pokyny pro vypracování a podání žádosti o podporu
Žádost o podporu vyplňuje žadatel prostřednictvím aplikace IS KP21+ na vytvořeném formuláři
odpovídajícím podmínkám příslušné výzvy v rámci daného programu. Jednotlivé záložky, resp.
datové oblasti, které má žadatel povinnost vyplnit, se mohou lišit v závislosti na zvolené výzvě,
pod kterou žadatel svou žádost o podporu podává.
Informace o procesu zakládání, vyplnění dat, administraci a podání žádosti o podporu, jsou
primárně součástí „Uživatelské příručky ISKP21+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti
o podporu“. Dokument odráží základní předpoklady funkčnosti procesu i v programovém období 2021+.
Po vyplnění všech povinných datových položek a v závislosti na definovaných systémových
kontrolách a na finalizačních kontrolách výzvy, provede žadatel finalizaci žádosti o podporu a
správnost údajů stvrdí podpisem.
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Podpis žádosti o podporu probíhá výhradně prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu.
Podání žádosti o podporu bude realizováno vždy „ručně“, výhradně prostřednictvím aktivního
úkonu ze strany žadatele. Tzn. po finalizaci a podepsání žádosti o podporu, uživatel stiskem
tlačítka „Podat žádost“. Podání žádosti o podporu tedy NEBUDE realizováno automaticky
systémem.
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7 PROCESY A PRAVIDLA SCHVALOVÁNÍ
PROJEKTŮ
7.1 Fáze schvalování projektů
Proces schvalování projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od podání
žádosti o podporu do vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nebo do ukončení
administrace žádosti o podporu.
Proces schvalování projektů je rozdělen do dvou částí
 hodnocení  výběr projektů -

blíže viz kap. 7.4
blíže viz kap. 7.5

Část hodnocení projektů zahrnuje
 posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti o podporu,
 věcné hodnocení obsahu žádosti o podporu

V navazující části výběr projektů pak následně dochází k rozhodnutí, které projekty budou
podpořeny či nikoliv.
Proces hodnocení a výběru projektů v OPD2021+ probíhá několika způsoby. V závislosti na
nastavení modelu hodnoceni pro jednotlivé specifické cíle v rámci OPD2021+ nemusí být součástí procesu schvalování všechny uvedené fáze.

7.2 Model hodnocení projektů
V rámci OPD2021+ bude využíván jednokolový i dvoukolový model hodnocení:
Jednokolové hodnocení – model, kdy veškeré údaje nutné pro hodnocení jsou žadatelem
předloženy v jeden okamžik v rámci jedné žádosti o podporu. Následně probíhá celý proces
schvalování projektů.
Dvoukolové hodnocení – v první fázi dvoukolového hodnocení je předložena předběžná žádost o podporu, ve které je uvedena pouze část informací o projektu tak, aby ŘO mohl předběžnou žádost o podporu vyhodnotit. V případě, že je předběžná žádost o podporu vyhodnocena ŘO jako vyhovující, je žadatel vyzván k předložení kompletních podkladů pro posouzení
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projektu. Dopracovány a finálně předloženy tak jsou pouze ty projekty, které úspěšně projdou
základním posouzením v prvním kole. Ve druhém kole jsou již posuzovány pouze ty projekty,
které splnily kritéria kola prvního.
Postupy a způsoby hodnocení žádostí o podporu se liší dle specifických cílů OPD2021+ a jsou
podrobně popsány v dokumentu Modely hodnocení projektů OPD2021+, který je schvalován
monitorovacím výborem OPD2021+. Tento dokument je vždy součástí dokumentace vyhlašované výzvy.
Důvodem použití různých modelů hodnocení jsou zejména typové odlišnosti projektů a příjemců v rámci jednotlivých specifických cílů. V rámci jedné výzvy bude použit vždy jeden
z možných modelů hodnocení.

7.3 Kritéria výběru projektů
Cílem procesu schvalování projektů je vybrat kvalitní projekty, které budou splňovat cíle programu. Projekty musí splňovat tyto aspekty kvality projektů:







Účelnost
Potřebnost
Efektivnost
Hospodárnost
Proveditelnost
Soulad s horizontálními principy.

Tyto aspekty kvality projektů jsou v procesu schvalování projektů blíže specifikovány kritérií
výběru projektů. Kritéria výběru projektů pro OPD2021+ budou zpracována v souladu s Metodickým pokynem pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2021+
vydaným MMR a schvalována Monitorovacím výborem.
Kritéria výběru projektů platná pro příslušnou výzvu budou vždy součástí zveřejněné dokumentace výzvy.

7.4 Hodnocení projektů
7.4.1 Postup při kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti
1. ŘO provede kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti prostřednictvím kritérií pro kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti.
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Při kontrole formálních náležitostí je žádost posuzována z hlediska řádného, kompletního
a správného vyplnění žádosti v IS KP21+ a doložení všech požadovaných příloh.
Při kontrole přijatelnosti je žádost posuzována z hlediska splnění základních podmínek
programu. Součástí těchto požadavků bude vždy kontrola připravenosti projektu požadovaná legislativou EU a ČR.
2. V případech, kdy jsou při formální kontrole zjištěny nedostatky, avšak dokumenty přiložené
k žádosti umožňují provést kontrolu přijatelnosti (tj. žádost obsahuje podstatnou část požadovaných dokumentů, které jsou nezbytné pro provedení dané kontroly), je formální kontrola sloučena s kontrolou přijatelnosti. V ostatních případech je prvně vykonána formální
kontrola a po doplnění je pokračováno kontrolou přijatelnosti. Trpí-lí žádost o poskytnutí
dotace vadami, vyzve ŘO v případě, že to výslovně uvedl ve výzvě podle §14j rozpočtových
pravidel, žadatele o dotaci k odstranění vad dle §14k odst. 1 a to ve lhůtě uvedené v bodě
6 níže.
3. ŘO posoudí žadatele z hlediska rizika podvodu. Zejména ověří trestní bezúhonnost členů
statuárních orgánů, právnických a fyzických osob (např. prostřednictvím čestného prohlášení nebo výpisu z rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce v době podání žádosti o podporu); ŘO dále ověří splnění požadavků na rozkrytí vlastnické struktury žadatele11.
4. Při ověření veřejné podpory dojde k posouzení případného režimu veřejné podpory.
5. U relevantních žadatelů bude také ověřováno, zda žadatel/příjemce podpory je nebo není
podnikem v obtížích.
6. U kritérií pro fázi kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti ŘO určí, zda se jedná o napravitelné, či nenapravitelné kritérium (nelze použít při věcném hodnocení).
Kritéria, která nelze napravit, jsou následující:
 soulad žádosti s programem OPD2021+ a příslušnými opatřeními / podporova-

nými aktivitami a základními podmínkami výzvy
 splnění oprávněnosti žadatele uvedené ve výzvě.

V těchto případech není žadatel vyzván k nápravě a administrace žádosti je ukončena.
Napravitelná kritéria kontroly formálních náležitostí (např.)
 vyplnění žádosti v IS KP21+,
 přiložené všechny povinné přílohy dle požadavků těchto Pravidel, případně

další přílohy dle obsahu výzvy a jejích příloh.
V případě napravitelného kritéria vyzve ŘO žadatele o dotaci v souladu s § 14k rozpočtových pravidel k odstranění vad. V ISKP21+ bude žadateli zpřístupněna příslušná část žádosti k doplnění chybějících údajů nebo opravě. Žadatel má povinnost odstranit uvedené
11

Pravidla a požadavky na rozkrývání vlastnické struktury žadatele jsou upraveny v § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, resp. § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a také v Metodickém pokynu pro Finanční toky 2021-2027 Ministerstva financí.
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nedostatky ve lhůtě 10 pracovních dnů od obdržení informace o těchto nedostatcích.
Doplnění nesmí měnit základní hodnocené skutečnosti uvedené v předložené žádosti
o podporu a navyšovat částku podpory12.
V případě nesplnění jednoho kritéria s příznakem „nenapravitelné“ bude žádost o podporu
vyloučena z dalšího procesu hodnocení. Rozsah možného doplnění, vymezení případných
nenapravitelných kritérií, informace o možnosti odstranění vad u napravitelných kritérií a
lhůtu pro doložení povinných podkladů budou ŘO orgán definovány v konkrétní výzvě.
7. Po provedení oprav žadatel v IS KP21+ žádost finalizuje, elektronicky podepíše a odešle.
Po doplnění požadovaných informací ze strany žadatele hodnotitel ověří správné doplnění
žádosti a znovu zhodnotí původně nesplněná kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti.
8. Pokud je po doplnění třeba další upřesnění předložených dokumentů nebo údajů v žádosti,
ŘO stanoví žadateli v depeši lhůtu k doplnění dle potřeby (s přihlédnutím k povaze doplnění
a termínům administrace). Tato lhůta je závazná, a pokud žadatel žádost v daném termínu
nedoplní, administrace žádosti je ukončena. Žadatel si ale před uplynutím této lhůty může
depeší požádat o prodloužení a ŘO může s přihlédnutím ke stanoveným termínům administrace a okolnostem této žádosti vyhovět.
9. Vyhoví-li žádost kontrole formálních náležitostí, kontrole přijatelnosti a nabyde stav žádosti
PP22 „Žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti“ postupuje dále
do další fáze hodnocení. Žadatel je informován o této skutečnosti prostřednictvím IS
KP21+.
10. Nesplní-li žádost podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a/nebo není-li na základě
výzvy doplněna a případné nedostatky nejsou odstraněny ve stanovené lhůtě, je žádost
automaticky vyřazena z dalšího hodnocení a nabyde stav PN22 „Žádost o podporu nesplnila formální náležitosti nebo podmínky přijatelnosti“. Žadatel je o vyřazení z dalšího procesu hodnocení informován prostřednictvím IS KP21+.

7.4.2 Věcné hodnocení
1. K věcnému hodnocení jsou předány pouze formálně úplné žádosti o podporu zpracované
v souladu s požadavky na přijatelnost žádosti o podporu.
Při věcném hodnocení je žádost o podporu posuzována dle předem stanovených kritérií.
Podrobnější rozpracování/upřesnění relevantních kritérií pro věcné hodnocení a způsob
hodnocení bude zveřejněn nejpozději s vyhlášením výzvy pro předkládání projektů pro příslušný specifický cíl / opatření.

12

V případě formálních chyb (špatné součty v položkovém rozpočtu, přenastavení způsobilých výdajů) lze v této fázi administrace akceptovat navýšení.
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7.5 Výběr projektů
7.5.1 Základní pravidla pro výběr projektů
Proces výběru projektů je soubor činností, které jsou vykonávány v období od ukončení hodnocení projektů do vydání / podepsání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Cílem
výběru projektů je vybrat transparentně na základě výsledků hodnocení projektů takové projekty, které přispějí k plnění věcných a finančních cílů programu.
1. Podmínkou zařazení žádosti o podporu do procesu výběru projektů je splnění podmínek
všech fází hodnocení projektů, které ŘO zařadil do procesu hodnocení.
2. Výběr projektů schvaluje ministr dopravy na základě výsledků hodnocení projektů.
3. Ve fázi výběru projektů není již možné měnit hodnocení projektů stanovené v procesu
hodnocení projektů.
4. U kolových výzev jsou projekty na základě věcného výsledku hodnocení seřazeny
dle výše bodového hodnocení. V případě, že se v seznamu vyskytnou dvě nebo více
žádostí se stejným počtem bodů, jsou tyto žádosti řazeny dle data registrace žádosti
o podporu (tzn. žádost o podporu s nejstarším datem registrace je řazena jako první).
5. Počet podpořených projektů je limitován výší alokace na výzvu. Alokace je na projekty
přidělována v pořadí podle výsledku hodnocení resp. dle data registrace žádosti o podporu (v případě shodného počtu bodů). Poslední z podpořených projektů tedy může
obdržet pouze část požadované podpory.
6. Projekty mohou být doporučeny k financování s výhradou. To znamená, že projekt obdrží podporu až po splnění podmínek stanovených ve výzvě nebo v rámci výběru projektu.
7. ŘO bude informovat žadatele o stavu vyřízení jeho žádosti o podporu a celkovém průběhu procesu, včetně výsledku – viz kapitola 7.5.5 - Informování žadatele o výsledku
hodnocení a výběru projektu.

7.5.2 Rozhodnutí o výběru projektů v průběžných výzvách
Na základě výstupů hodnotící komise jsou žádosti o podporu průběžně předkládány ministru
dopravy ke schválení.
Pro projekty, které byly kladně posouzeny hodnotící komisí, podepisuje ministr dopravy Schvalovací protokol. V případě, že hodnotící komise doporučí žádost k financování s výhradou“,
bude Schvalovací protokol připraven až po vypořádání formulovaných výhrad, popřípadě budou příslušné výhrady zohledněny v podmínkách Schvalovacího protokolu. Součástí Schvalovacího protokolu je Specifikace projektu, kterou podepisuje Ředitel odboru fondů EU do 10
pracovních dnů od obdržení podepsaného schvalovacího protokolu. O schválení výběru projektů ministrem dopravy je příjemce informován prostřednictvím IS KP21+ do 5 pracovních dnů
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od obdržení podepsané Specifikace k Schvalovacímu protokolu. Žadateli je odeslán podepsaný schvalovací protokol projektu nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu specifikace
projektu.
Nejpozději do 5 pracovních dnů po podpisu specifikace projektu ze strany ŘdO 430 zasílá ŘO
společně s podepsaným Schvalovacím protokolem (včetně specifikace) pokyn SFDI k uzavření
Rámcové smlouvy o financování projektu (dále jen „Smlouva“) s příjemcem nebo věcně příslušnému odboru pokyn k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
V případě, že žadatel po vydání Schvalovacího protokolu není schopen dodržet termíny či jiné
údaje, ke kterým je zavázán ve Schvalovacím protokolu, písemně požádá ŘO o jeho změnu.
Žadatel je povinen o vydání změnového schvalovacího protokolu požádat bezprostředně
po okamžiku, kdy příčina změny projektu nastala.
V případě, že ministr dopravy nepodepíše, resp. zamítne schválení předložené žádosti, ŘO
OPD2021+ o této skutečnosti informuje žadatele přes IS KP21+, popřípadě i písemně dle postupů uvedených v kapitole 7.5.5 - Informování žadatele o výsledku hodnocení a výběru projektu. Žadatel je oprávněn požádat o přezkum výsledku výběru projektu. Postupy pro podání a
vyřízení žádosti o přezkum jsou uvedeny v kapitole 7.5.6 - Žádosti o přezkum.

7.5.3 Rozhodnutí o výběru projektů v kolových výzvách
V případě kolových výzev, kde bude schvalován / zamítán seznam projektů z celé výzvy, připraví ŘO na základě výstupů hodnotící komise souhrnnou informaci (seznam) o doporučených
/ nedoporučených žádostech ke spolufinancování z fondů EU.
Tato informace je zaslána ministru dopravy ke schválení, nejpozději do 15 pracovních dnů
po skončení procesu hodnocení (tj. po podpisu zápisu z jednání hodnotící komise), a to společně s návrhy Schvalovacích protokolů doporučených projektů. V odůvodněných případech
může být tato lhůta prodloužena. V případě, že HK doporučí projekt k financování s výhradou“,
budou výhrady zohledněny v podmínkách Schvalovacího protokolu. Takto formulované podmínky budou vždy obsahovat i konkrétní lhůtu či termín pro jejich splnění. Jako podklad budou
přiloženy i žádosti o podporu a výstupy hodnotící komise.
Po schválení/neschválení ministrem dopravy informuje ŘO žadatele o výsledku prostřednictvím IS KP21+ nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení příslušných dokumentů (tzn. v případě schválení Schvalovacího protokolu a Specifikace projektu). V případě schválených projektů je žadateli zároveň zaslán podepsaný Schvalovací protokol (včetně Specifikace projektu)
a informace o dalších krocích k vydání právního aktu - RoPD (pokud je to v daném případě
relevantní). Po splnění případných podmínek předepsaných ve Schvalovacím protokolu a
na základě písemné žádosti žadatele je ŘO vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle postupu uvedeného v kap. 8.2.1).
U projektů v rámci kolových výzev, které spadají pod opatření financované prostřednictvím
SFDI, je po vydání Schvalovacích protokolů postupováno analogicky jako u projektů v průběžných výzvách (viz kapitola 8.2.2.).
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Oznámení o schválení či neschválení žádosti o podporu či další komunikace s žadatelem související s výsledkem schvalovacího procesu žádosti o podporu je realizována cestou IS KP21+,
popřípadě i písemně (blíže viz kap. 7.5.5).

7.5.4 Rozhodnutí o výběru projektů TP
U projektů technické pomoci se postupuje analogicky jako v případě projektů v rámci průběžných výzev (viz kapitola 7.5.2). Hlavní odlišností je skutečnost, že návrh Schvalovacího protokolu je zpracován pouze na základě kladného výsledku kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti projektu (věcné hodnocení se neprovádí).

7.5.5 Informování žadatele o výsledku hodnocení a výběru projektu
ŘO bude informovat žadatele o stavu vyřízení jeho žádosti o podporu a celkovém průběhu
schvalovacího procesu prostřednictvím IS KP21+. Po provedení každé fáze procesu schvalování projektů bude žadatel vyrozuměn o výsledku dané fáze, a to změnou stavu u projektu
v IS KP21+ a interní depeší do 5 pracovních dní od ukončení každé fáze procesu schvalování
projektů. Za informování o výsledku dané fáze hodnocení a výběru se u úspěšných projektů
pokládá i změna stavu projektu v IS KP21+.
V případech, kdy jsou v rámci jednoho kola hodnoceny paralelně formální náležitosti a přijatelnost, budou konečné výsledky obou částí hodnocení zpřístupněny žadateli najednou.
Úspěšným žadatelům je zároveň zasílán schvalovací protokol dopisem, který obsahuje informaci o datu schválení a o dalším postupu v souladu s podmínkami výzvy a s požadavkem
o doložení dokumentace potřebné pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, a
to nejpozději do 5 pracovních dní po datu vydání schvalovacího protokolu13.
V případě žadatelů, u kterých lze na základě provedeného hodnocení předpokládat, že
nebudou úspěšní, zašle ŘO vyrozumění o výsledku hodnocení prostřednictvím IS KP21
nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení dané fáze hodnocení a výběru projektů. Toto
oznámení bude obsahovat následující informace:



výsledek dané fáze hodnocení a výběru projektů,
detailní výsledky hodnocení a výběru projektu (v případě věcného hodnocení s přiložením hodnotící tabulky, která bude obsahovat i odůvodnění výsledku hodnocení
všech kritérií (vyjma kritérií, kdy jsou kritéria stanovena tak, že z výsledků hodnocení
důvody jasně vyplývají a jsou objektivně ověřitelné), dále zápis z jednání hodnotící
komise),

13

Datem vydáni schvalovacího protokolu se rozumí datum podpisu specifikace projektu, která je součástí schvalovacího protokolu.
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poučení o možnosti vyjádřit se ve lhůtě 15 kalendářních dnů k zaslaným podkladům
prostřednictvím žádosti o přezkum (viz kapitola 7.5.6 - Žádosti o přezkum.

Projekty, které splnily minimální podmínky/hranici pro hodnocení projektů, ale nebyly doporučeny k financování z důvodu vyčerpání alokace na výzvu, mohou být zařazeny mezi náhradní
projekty. V takovém případě ŘO OPD2021+ v oznámení upozorní žadatele na možnost vyzvání k vydání / podepsání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory nejdéle do vyhlášení
dalšího kola výzvy, na možnost podání projektu do další výzvy a také na možnost odmítnutí
zařazení projektu mezi náhradní projekty.
Rozhodnutí, kterým se žádost o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci
zcela zamítá, poskytovatel vydá nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy vydal veškerá rozhodnutí,
kterými jsou finanční prostředky na základě výzvy podle § 14j zákona č. 218/2000 Sb. poskytnuty. Součástí rozhodnutí je odůvodnění zamítnutí žádosti a poučení o opravných prostředcích.

7.5.6 Žádosti o přezkum
Žadatelé o dotaci, kteří byli seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí o výsledku hodnocení
a výběru projektu dle kapitoly 7.5.5, jsou oprávněni vůči nim vznést připomínky prostřednictvím
žádosti o přezkum. Rovněž žadatelé, kteří odmítli úpravy žádosti navrhované ze strany ŘO,
mají před vydáním rozhodnutí o ukončení administrace žádosti rovněž nárok na vznesení připomínek prostřednictvím žádosti o přezkum.
7.5.6.1 Lhůty a forma žádosti o přezkum
Každý žadatel může podat žádost o přezkum nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne
doručení oznámení o výsledků hodnocení nebo výběru projektu (viz kapitola 7.5.5 - Informování žadatele o výsledku hodnocení a výběru projektu). Tedy ode dne, kdy se do systému
přihlásí oprávněný žadatel nebo jím pověřená osoba, případně po uplynutí 10 kalendářních
dnů ode dne, kdy byl dokument s oznámením s podklady pro vydání rozhodnutí do systému
vložen.
7.5.6.2 Způsob podání žádosti o přezkum
Žádost o přezkum se podává elektronicky prostřednictvím ISKP21+. Pro podání žádosti o přezkum slouží jednotný formulář, který je žadatelům k dispozici v ISKP21+. Po vyplnění a autorizaci žádosti o přezkum ze strany žadatele bude formulář automaticky zaslán na ŘO.
Po marném uplynutí výše stanovené lhůty v kapitole 7.5.6.1 je žadateli znepřístupněna možnost podat námitku proti provedené části hodnocení a výsledek hodnocení je považován za konečný.
Žadatel může podat pouze jednu žádost o přezkum v každé části schvalovacího procesu.
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7.5.6.3 Obsah žádosti o přezkum
Obsahem žádosti o přezkum jsou následující údaje:
Registrační číslo žádosti o podporu;
Název projektu;
Kontaktní údaje žadatele;
Předmět žádosti (vůči jaké části hodnocení vznáší žadatel připomínky);
Popis žádosti o přezkum (podrobné znění žádosti a jednotlivých připomínek včetně odůvodnění, identifikace žádosti o podporu a identifikace kritérií, kterých se žádost o přezkum týká);
 Návrh žadatele – jaký výsledek od podání žádosti o přezkum žadatel očekává;
 Datum;
 Podpis.






Žádost o přezkum musí směřovat proti konkrétnímu bodu/bodům hodnocení (posouzení konkrétních kritérií), musí být detailně zdůvodněna a musí být podepsána oprávněným signatářem.
7.5.6.4 Vyřízení žádosti o přezkum
ŘO zřídí pro vyřizování žádostí o přezkum přezkumnou komisi (dále jen PK) v souladu s Modelem hodnocení projektů OPD2021+, která tyto žádosti posuzuje a rozhoduje o nich (konsensem nebo nadpoloviční většinou všech přítomných členů přezkumné komise). Činnost přezkumné komise se řídí jejím statutem a jednacím řádem, který tvoří Přílohu č. 2 k Modelu hodnocení projektů OPD2021+.
ŘO zajistí prostřednictvím přezkumné komise posouzení žádosti o přezkum rozhodnutí, a to
v přiměřené lhůtě.
Vypořádání žádosti o přezkum bude obsahovat informaci o způsobu a závěrech prošetření
žádosti o přezkum ze strany PK, tj. zda byla žádost o přezkum shledána důvodnou, částečně
důvodnou či nedůvodnou a dále jednoznačné zdůvodnění.
Žadatel bude informován o výsledném vypořádání žádosti o přezkum prostřednictvím IS KP21+
do 10 pracovních dnů od podpisu zápisu z příslušného jednání PK. Spolu s informací o výsledném vypořádání bude žadateli zaslán i zápis z jednání PK.
Bude-li žádost o přezkum shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, ŘO provede bezodkladně nezbytná opatření k nápravě a projekt bude znovu zařazen do procesu hodnocení.
V případě, že PK navrhne doplnění žádosti o další informace, bude tento požadavek uveden
ve vypořádání žádosti o přezkum, včetně lhůty pro doložení stanovené ze strany PK – minimálně 10 pracovních dnů. Opakované hodnocení pak bude zahájeno až po doplnění žádosti
ze strany žadatele (nejpozději do 5 pracovních dnů).
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V případech, kdy žádost o přezkum bude shledána nedůvodnou a tudíž nebude vrácena
zpět do procesu schvalování projektů (nebo žadatel možnost podat žádost o přezkum nevyužije), vydá ŘO rozhodnutí o ukončení administrace žádosti, které v souladu se zákonnými
požadavky na doručování a prostřednictvím IS KP21+, doručí žadateli.
Rozhodnutí o ukončení administrace žádosti bude obsahovat minimálně:





výsledek hodnocení a výběru projektů,
odůvodnění vyřazení žádosti o podporu či nedoporučení projektu k financování,
ve kterém uvede důvody a podklady pro rozhodnutí, a jak se vypořádal s případným
vyjádřením žadatele k podkladům rozhodnutí,
výsledky hodnocení, které vedly k ukončení administrace žádosti o podporu.

7.5.7 Změny žádosti o podporu před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory
7.5.7.1 Vrácení žádosti o podporu
V případě, že podmínky poskytnutí podpory na daný projekt vyžadují změny/doplnění v některých částech žádosti o podporu, může ŘO rozhodnout o vrácení žádosti o podporu žadateli
k doplnění, v případě, že informaci o možnosti doplnění žádosti o podporu uvedl ve výzvě. 14
ŘO žadateli zpřístupní pro editaci pouze vybrané části žádosti o podporu, které vyžadují
změnu. Označené části žádosti o podporu se zobrazí žadateli v portálu ISKP21+ k editaci.
Centrální stav žádosti o podporu se změní na „Žádost o podporu vrácena k doplnění“.
7.5.7.2 Doplnění vrácené žádosti o podporu
Žadatel v IS KP21+ zpracuje novou verzi, ve které upravuje pouze ty části / přílohy, které musí
být upraveny vzhledem k podmínkám poskytnutí podpory. Novou verzi žádosti o podporu podepisuje a podává stejným způsobem, jako v případě podpisu a podání žádosti v době, kdy
výzva byla otevřena.
Iniciátorem změnového řízení před vydáním právního aktu může být i žadatel, který v případě
potřeby změny některých údajů podává žádost o změnu (dále také ŽoZ) – viz kapitola 10.1.2.1.

14

Viz §14k, odst. 1 rozpočtových pravidel.
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8 PROCESY A PRAVIDLA UZAVŘENÍ PRÁVNÍHO
AKTU O POSKYTNUTÍ /PŘEVODU PODPORY
8.1 Způsoby poskytování prostředků příjemcům
Dotace ze SR na předfinancování prostředků EU a na národní spolufinancování mohou být
poskytnuty příjemci pouze po vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. Právní akt
o poskytnutí / převodu podpory představuje základní právní rámce a vymezuje práva a povinnosti příjemce dotace a řídicího orgánu. Právní akt může být vydán pouze po splnění všech
podmínek stanovených ve výzvě a v navazující dokumentaci k výzvě a případně stanovených
při doporučení projektu k financování s výhradou.
V případě navazujících synergických projektů (projektů, které mají být realizovány v rámci navazující synergické výzvy) může být vydán právní akt o poskytnutí / převodu podpory jen v případě, že počáteční synergický projekt (projekt, který byl realizován v rámci počáteční synergické výzvy) je ve stavu s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory nebo některém následujícím pozitivním nebo neutrálním stavu).
V rámci OPD2021+ jsou finanční prostředky poskytovány příjemcům na základě


Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také „rozhodnutí“) vydaném ŘO v souladu se Zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále „zákon o rozpočtových pravidlech) v případě projektů financovaných přímo ŘO
- dále viz podkapitolu 8.2.1;



Rámcové smlouvy o financování projektu spolufinancovaného z fondů EU a na základě Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI uzavírané podle §
3 odst. 1 zákona o SFDI v případě financování projektů dopravní infrastruktury ze Státního
fondu dopravní infrastruktury15 (dále viz podkapitolu 8.2.2);



dokumentu pro stanovení výdajů na financování projektu OSS tzv. Schvalovacího
protokolu. Tento způsob poskytnutí dotace se vztahuje pouze na projekty, kde příjemcem
je OSS, tj. ŘO OPD2021+ (viz podkapitola 8.2.3).

Nedílnou součástí právního aktu o poskytnutí / převodu podpory jsou podmínky poskytnutí
dotace.
Žadateli, jehož projekt byl schválen, budou finanční prostředky podpory poskytnuty na základě
výše uvedených právních aktů o poskytnutí/převodu podpory, vždy v závislosti na typu příjemce.

15Viz

Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
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Vzory právních aktů o poskytnutí / převodu podpory budou zveřejněny s výzvou na webových stránkách OPD2021+.

8.2 Postup přípravy a vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory
8.2.1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
V případě projektů financovaných přímo ŘO (kdy příjemcem není ŘO OPD2021+), jsou rozhodnutí o poskytnutí dotace vydávána dle ustanovení § 14 zákona o rozpočtových pravidlech.
Po vydání Schvalovacího protokolu je žadateli zaslán podepsaný Schvalovací protokol (včetně
specifikace projektu) a v souladu se stanovenými podmínkami Schvalovacího protokolu je žadatel informován o dalších krocích nezbytných pro vydání právního aktu (rozhodnutí o poskytnutí dotace - RoPD). Po splnění podmínek předepsaných ve Schvalovacím protokolu předloží
žadatel v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech podepsanou Žádost o vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to formou žádosti o změnu prostřednictvím ISKP21+. Lze akceptovat i sken podepsaného dokumentu předloženého přes ISKP21+. S žádostí o změnu provede žadatel současně aktualizaci žádosti o podporu dle reálného stavu (výběrová řízení, finanční plán, harmonogram, číslo bankovního účtu…). Po kontrole žádosti o změnu zajistí
věcně příslušný odbor MD vydání RoPD a jeho registraci v systému RIS ZED (Registrační informační systém zjednodušené evidence dotací). Žadateli bude předáno RoPD prostřednictvím
datové schránky, a to včetně Podmínek čerpání finančních prostředků, které jsou jeho nedílnou součástí, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení podepsaného dokumentu.
Současně ŘO vloží RoPD do MS2021+ a upraví relevantní údaje na projektu (změna stavu).
Tím bude RoPD v autorizované elektronické podobě dostupné příjemci i v ISKP21+.

8.2.2 Rámcová smlouva o financování projektu spolufinancovaného z fondů EU
V případě projektů financovaných prostřednictvím SFDI je na základě schválení projektu ŘO,
tj. vydaného Schvalovacího protokolu uzavírána Rámcová smlouva. Rámcová smlouva se uzavírá mezi příjemcem a SFDI po splnění všech podmínek stanovených výzvou, schvalovacím
protokolem a případně dalších podmínek definovaných v Pravidlech pro financování programů,
staveb a akcí z rozpočtu SFDI, a to bez zbytečného odkladu.
Rámcová smlouva je zaslána k podpisu příjemci a následně je podepsána ředitelem ZS. ZS
následně zasílá podepsanou RS na ŘO, který ji následně vloží do MS2021+ (nejpozději do 5
pracovních dnů od jejího doručení na ŘO). Příjemce je informován o podpisu Rámcové
smlouvy prostřednictvím IS KP21+. Rámcová smlouva je zároveň ze strany ZS odeslána příjemci v písemné formě.
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8.2.3 Právní akty schvalující projekty ŘO OPD2021+
Právní akt o poskytnutí/převodu podpory bude v případě projektů, kde příjemcem je ŘO
OPD2021+,16 představovat příslušný Schvalovací protokol.

16

Jedná se o projekty technické pomoci.
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9 MONITOROVÁNÍ PROJEKTŮ PO UZAVŘENÍ
PRÁVNÍHO AKTU O POSKYTNUTÍ /PŘEVODU
PODPORY
9.1 Popis procesu
Z hlediska administrace jednotlivých operací jsou v rámci procesu správy a monitorování hlavními aktivitami na straně příjemce:
 podávání zpráv a informací o postupu realizace, případně o udržitelnosti operace


prostřednictvím definovaných typů Zpráv a informací na ŘO/ZS – viz kapitola 9.3;
informování ŘO/ZS o změnách v souvislosti s realizovanou operací nebo u příjemce – tj. vytváření a podávání žádosti o změnu - viz kapitola 10.

Cílem těchto zpráv je poskytnout poskytovateli podpory aktuální informace o stavu a pokroku
realizace daného projektu, příp. určení problémů, které se vyskytly v průběhu jeho realizace
ve sledovaném období, a také o plnění udržitelnosti projektu, pokud se jedná o projekt dle čl.
65 Obecného nařízení.
Jako doplňkový nástroj ke zprávám o realizaci projektu slouží informace o projektu (dále informace), kterou ŘO může využít pro ad-hoc informování o stavu daného projektu.
Monitorování operací po uzavření právního aktu o poskytnutí/převodu podpory je realizováno
ve dvou časových úsecích, a to:
 v průběhu realizace aktivit projektu prostřednictvím zpráv o realizaci projektu (dále

ZoR) a informací o projektu (dále IoP)– viz kapitola 9.3;
 po ukončení realizace projektu prostřednictvím zpráv o udržitelnosti projektu (dále

ZoU - viz kapitola 9.3.2).
Monitorování projektu začíná dnem platnosti a účinnosti právního aktu o poskytnutí podpory a
končí dnem ukončení účinnosti právního aktu (tj. schválením závěrečné zprávy o udržitelnosti
projektu nebo schválením závěrečné zprávy o celém průběhu realizace projektu pokud se
na projekt nevztahuje čl. 65 Obecného nařízení týkající se trvalosti operací.

9.2 Frekvence podávání zpráv
Příjemce předkládá zprávy ŘO na základě podmínek v právním aktu o poskytnutí / převodu
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podpory, příp. dodatku, pravidel pro žadatele a příjemce a dle harmonogramu zpráv nastaveného v MS2021+ pro daný projekt.
Informaci příjemce podává dle harmonogramu zpráv v MS2021+.

9.3 Typy zpráv
Rozlišují se tyto typy zpráv:

9.3.1 Zpráva o realizaci projektu (dále ZoR projektu)


zprávu zpracovává a předkládá příjemce v průběhu realizace projektu;



v závislosti na typu financování projektu je zpráva předkládána
u projektů s ex-post a kombinovaným financováním společně s žádostí o platbu s doloženými požadovanými doklady;



vzhledem k tomu, že příjemce podává ZoR projektu společně s žádostí o platbu (vyúčtováním), harmonogram zpráv se řídí finančním plánem projektu;



sledovaná období jednotlivých ZoR projektu na sebe plynule navazují; v případě, že je
využita informace o projektu před v pořadí první ZoR projektu nebo mezi dvěma na sebe
navazujícími ZoR projektu, tak sledované období v pořadí další plánované ZoR projektu
vždy zahrnuje i sledované období dané informace o projektu, aby byla zajištěna návaznost ZoR projektu a žádostí o platbu (vyúčtování);



zpráva, která je v řadě ZoR projektu poslední a příjemce ji podává společně s poslední
žádostí o platbu u projektů s ex-post či kombinovaným financováním je označena jako
"závěrečná".

9.3.2 Zpráva o udržitelnosti projektu (dále ZoU projektu)


zprávu zpracovává a předkládá příjemce za projekt, na který se vztahuje čl. 65 Obecného nařízení nebo to vyplývá z nastavení podmínek výzvy ze strany ŘO;



povinnost předkládat tuto zprávu se nevztahuje na projekty zaměřené na technickou
pomoc s výjimkou projektů zaměřených na investiční akce (např. nákup IT vybavení
atd.);



příjemce podává zprávu za každý uplynulý rok doby udržitelnosti;
 doba udržitelnosti se u projektu s ex-post nebo kombinovaným financováním počítá

od data, kdy projekt nabyl centrální stav PP41 „Projekt finančně ukončen ŘO“; tento
stav projektu je zvolen z toho důvodu, že věcně naplňuje textaci pro stanovení doby
udržitelnosti "od poslední platby příjemci" v čl. 65 Obecného nařízení;
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 délka doby udržitelnosti (počet let) nabývá hodnoty 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10 a 15 let17; dobu

udržitelnosti stanovuje ŘO na výzvě pro všechny projekty realizované v rámci dané
výzvy nebo u každého projektu zvlášť nejpozději před přepnutím projektu do stavu
PP40, resp. PP41, a to v souladu s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory
a s jeho změnami / dodatky;
 úprava délky doby udržitelnosti je přípustná v době udržitelnosti ve specifických pří-

padech v návaznosti na změnu / dodatek k právnímu aktu o poskytnutí / převodu
podpory a vyžaduje úpravu harmonogramu zpráv v MS2021+;


sledovaná období první ZoU projektu a závěrečné ZoR projektu na sebe plynule nenavazují; interval mezi sledovanými obdobími obou zpráv zahrnuje minimálně dobu,
po kterou příjemce zpracovává závěrečnou ZoR projektu a po kterou ŘO následně tuto
zprávu schvaluje společně s poslední žádostí o platbu, resp. posledním vyúčtováním,
a v návaznosti na to administruje projekt jako celek; jedná se tedy o časový interval
naplněný administrativními úkony na straně příjemce i ŘO, který tudíž věcně nespadá
do sledovaného období první ZoU projektu;



zpráva, která je v řadě ZoU projektu poslední, je označena jako "závěrečná".

9.3.3 Informace o projektu (dále IoP projektu)


informaci jednorázově zpracovává a předkládá příjemce za projekt v průběhu realizace
projektu na základě požadavku ŘO;



informace je relevantní pouze pro individuální projekty;



informace se podává samostatně, tj. bez žádosti o platbu, resp. vyúčtování;



informace může být požadována ze strany ŘO buď v období od vydání právního aktu
poskytnutí / převodu podpory do podání první ZoR projektu, nebo v období mezi dvěma
na sebe navazujícími ZoR projektu, přičemž mezi dvěma zprávami může být využita
jedna a více informací;



sledované období IoP projektu stanovuje ŘO v harmonogramu zpráv a vždy spadá do
sledovaného období v pořadí další plánované ZoR projektu;



o vygenerování IoP bude příjemce informován depeší.

Rozpracování a další administrace v pořadí další zprávy / informace je možné až poté, kdy je
předchozí zpráva / informace ve finálním stavu.

17

Jedná se o úpravu na národní úrovni nad rámec čl. 65 Obecného nařízení.
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9.4 Struktura a obsah zpráv
Struktura a obsah všech zpráv se automaticky upravují podle toho, zda je daná kapitola či
požadovaný údaj relevantní pro daný projekt dle právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
V plném rozsahu je tedy příjemce nemusí vždy vyplňovat.18
Zprávy obsahují strukturované tabulky s automatickým plněním, výběry z číselníků či pro ruční
plnění a také pole pro doplnění kvalitativního komentáře. Současně je uvedeno, které kapitoly
a datové položky jsou povinné a které volitelné. Závaznost datových položek bude upřesněna
v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
V MS2021+ jsou šablony zpráv doplněny o metodické pokyny a doporučení k jejímu zpracovávání ve formě nápověd.
Struktura, obsah a metodické pokyny a doporučení mohou být v průběhu programového období průběžně upravovány v závislosti na změně požadavků MMR-NOK, MF-PCO a ŘO.
Struktura a obsah zpráv je uveden v kapitole 4.5.4 MP společných procesů implementace
fondů EU v programovém období 2021-2027. MP najdete na odkazu:
Metodický pokyn společných procesů implementace fondů EU v programovém období
2021-2027.

9.5 Forma zpracování zpráv
Forma zpracování zpráv a informací je elektronická. Všechny zprávy a informace předkládané
příjemcem jsou zpracovávány v IS KP2021+ .
Po finalizaci ZoR projektu/ZoU nebo IoP projektu a jejich autorizaci odpovědnou osobou (statutárním zástupcem příjemce či jinou osobou oprávněnou k podpisu) dochází k zpřístupnění
zprávy v CSSF21+, kde probíhá hodnocení a schvalování zpráv/informací ze strany ŘO.
Zdrojem dat pro zprávy a informace jsou
údaje načítané z MS2021+ ze schválené žádosti o podporu a právního aktu o poskytnutí podpory,
 údaje vkládané příjemci,
 přílohy vkládané příjemci do IS KP2021+ dle požadavků ŘO.


18 Informace o plnění indikátorů,

o plnění horizontálních principů vzhledem k jejich charakteru jsou vyžadovány až v závěrečné

zprávě o realizaci projektu.
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Příjemce je odpovědný za přesnost, správnost, pravdivost a úplnost všech informací uváděných v předkládaných zprávách a informacích. Je povinen poskytnout potřebné údaje a dokumenty dle požadavků ŘO a v souladu s právním aktem o poskytnutí podpory.

9.6 Postupy pro přípravu a schvalování zpráv/informací
Příjemce
 potvrzuje platnost a kvalitu dat v MS21+;
 zpracovává ZoR / IoP / ZoU projektu;
 podává dílčí verze ZoR / IoP / ZoU projektu na ŘO k hodnocení;
 v případě ZoR projektu podává zprávu dle harmonogramu zpráv v MS2021+, který se

odvíjí od finančního plánu projektu, tudíž první verzi ZoR projektu předkládá společně
s první žádostí o platbu, resp. vyúčtováním;
 harmonogram/termíny předkládání průběžné ZoR se může měnit v souvislosti se změ-

nou finančního plánu projektu;
 pokud příjemce není z objektivních důvodů schopen předložit průběžnou zprávu o re-

alizaci v termínu stanoveném v harmonogramu zpráv, zažádá prostřednictvím Žádosti
o změnu o schválení změny termínu pro podání ZoR. V případě, že informační systém
z technických důvodů neumožňuje podání ŽoZ, informuje příjemce depeší ŘO o této
skutečnosti před uplynutím data, kdy měla být ZoR předložena, včetně zdůvodnění.
Před předložením následné ZoR/ZŽoP příjemce podá Žádost o změnu finančního plánu
ŘO ke schválení;
 v případě ZoU projektu podává zprávu nejpozději 10. pracovní den po uplynutí roku

z doby udržitelnosti;
 v odůvodněných případech se příjemce a ŘO mohou dohodnout na posunu termínu

podání příslušné ZoU projektu bez dopadu na harmonogram zpráv v systému;
 v případě IoP projektu podává informaci dle požadavku ŘO; upravuje ZoR / IoP / ZoU

projektu na základě připomínek ŘO;
 kontroluje opravu zjevných chyb provedenou ze strany ŘO.

ŘO
 provádí hodnocení ZoR / IoP / ZoU projektu z hlediska splnění formálních náležitostí a

obsahové kvality, a to ve lhůtě 40 pracovních dní od podání zprávy / informace;
 v případě zjištění nedostatků vyzývá příjemce k úpravě ZoR / IoP / ZoU projektu a to

ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne vyžádání úpravy; lhůta pro schvalování zprávy
/ informace se pozastavuje; po odstranění nedostatků lhůta běží od začátku, nicméně
celková doba schvalování zprávy / informace nesmí přesáhnout 80 kalendářních dní
od jejího prvního podání příjemcem, bez fází, kdy je předložená zpráva / informace vrácena příjemci k dopracování). Pokud příjemce neopraví nedostatek, tzn. jedná se o
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neodstranitelný nedostatek, pak ŘO zjištěný nedostatek uvede v záznamu o administrativním ověření, který v případě, že na administrativní ověření navazuje kontrola
na místě, může sloužit jako podklad ke kontrolnímu zjištění. Je-li porušena podmínka
právního aktu, jde vždy o výzvu k provedení opatření k nápravě dle § 14f odst. 1 rozpočtových pravidel.
 upravuje harmonogram zpráv v MS2021+ v případě, že požaduje zpracování IoP pro-

jektu ze strany příjemce;
 spolupracuje s příjemcem při zpracovávání a úpravách ZoR / IoP / ZoU projektu;
 definuje požadavky na úpravu ZoR / IoP / ZoU projektu ze strany příjemce a na předlo-

žení dokumentů ke zprávě, které z hlediska monitorování projektu pokládá za důležité
(např. fotodokumentaci ke splněným podmínkám publicity, doklady prokazující plnění
měřitelných indikátorů výstupu, popř. výsledku, informace o plnění opatření přijatých
na odstranění nedostatků identifikovaných kontrolou projektu na místě a na odstranění
příčin jejich vzniku, získané certifikáty apod.).
 vrací ZoR / IoP / ZoU projektu příjemci k úpravě, v případě nutnosti i opakovaně, dokud
nedojde ke splnění formálních náležitostí a obsahové kvality;
 může provádět opravu zjevných chyb (např. v textových polích) a předkládá je příjemci

ke kontrole;
 schvaluje ZoR / IoP / ZoU projektu (v případě ZoR projektu schvaluje zprávu ve vazbě

na schválení související žádosti o platbu, resp. vyúčtování) nebo zamítá ZoR / IoP /
ZoU projektu z důvodu nesplnění požadavků na obsah či jiných závažných důvodů;
v případě zamítnutí Zprávy o realizaci projektu nebude možné příslušnou žádost
o platbu proplatit;
 v případě nesouhlasu příjemce s neproplacením výdajů ŘO provede kontrolu na místě

(veřejnosprávní kontrola) – viz kapitola 13.4.1.
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10 ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
V případě, že v průběhu přípravy/realizace projektu dojde ke změnám, které jsou v rozporu
s podanou Žádostí o podporu / Právním aktem o poskytnutí/převodu podpory či s Podmínkami
poskytnutí dotace, nebo pokud nastane situace vyžadující změnu projektu, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit ŘO /ZS. Veškeré změny projektu jsou oznamovány formou změnového řízení na základě podání žádosti o změnu.
1. Žádosti o změny projektů předložené žadatelem/příjemcem musí být řádně odůvodněné a
zejména v nich musí být uveden očekávaný dopad změn projektu na dosahování cílů,
účelu, věcných, finančních a časových parametrů projektu uvedených v žádosti o podporu/schvalovacím protokolu/specifikaci projektu/Právním aktu o poskytnutí převodu podpory, na plnění závazných podmínek výzvy a podmínek právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
2. ŘO/ZS informace poskytnuté v žádosti o změnu posoudí s přihlédnutím k odůvodnění poskytnutému žadatelem/příjemcem. ŘO/ZS může do 25 pracovních dnů od předložení žádosti o změnu projektu vznést připomínky a žadatel/příjemce poskytne ŘO/ZS všechny nezbytné dodatečné informace. ŘO/ZS v souladu s pravidly pro OPD2021+ schválí žádosti
o změnu projektu co nejdříve, avšak nejpozději do 60 pracovních dnů od jejich předložení
žadatelem/příjemcem za předpokladu, že byly odpovídajícím způsobem zohledněny případné připomínky ŘO/ZS.
3. Odchylně od odstavce 2, pokud je ŘO/ZS předložena žádost o změnu definovaná v podkapitole 10.1.3.1- Nepodstatné změny projektu, která se týká změny údajů, informací, o kterých ŘO/ZS nerozhoduje, které se netýkají plnění podmínek výzvy, podmínek právního aktu
o poskytnutí/převodu podpory, učiní ŘO/ZS připomínky pouze v případě, kdy se domnívá,
že navrhovaná/provedená změna není v souladu s platnými pravidly OPD2021+. ŘO/ZS
potvrdí žádost o změnu co nejdříve, avšak nejpozději do 40 pracovních dnů od jejího předložení/oznámení žadatelem/příjemcem, pokud byly odpovídajícím způsobem zohledněny
případné připomínky ŘO/ZS.
4. V případě, že nahlášená změna spadá svým datem platnosti do definovaného monitorovacího období, není možné v době od podání žádosti o změnu na ŘO/ZS do jejího potvrzení/schválení a případně do uzavření dodatku/změny právního aktu o poskytnutí/převodu
podpory (je-li to relevantní) vytvářet nové a podávat již rozpracované Informace o projektu
(dále jen IoP), zprávy o realizaci a žádosti o platbu. V případě zpětného promítnutí podstatné změny je také pozastavena výplata prostředků od ŘO/ZS příjemci, pokud by mohla
být touto změnou dotčena. Po schválení žádosti o změnu ŘO/ZS je třeba provést aktualizaci změněných údajů na právě rozpracovaných ZoR, IoP a ŽoP.

10.1 Typy změnového řízení
Změnové řízení lze rozdělit do několika typů podle:
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a)
b)
c)
d)

iniciátora změnového řízení,
časového okamžiku zahájení změnového řízení,
závažnosti změny,
míry zapojení ŘO/ZS do přípravy návrhu změny,

10.1.1 Podle iniciátora změny
Iniciátorem změny může být




žadatel,
příjemce,
ŘO nebo ZS.

Identifikace iniciátora změny je vždy uvedena na formuláři žádosti o změnu.
V případě ŽoZ vyvolanou žadatelem/příjemcem, je záznam ŽoZ vždy posuzován a schvalován
ŘO/ZS.
V případě ŽoZ vyvolané ŘO/ZS pak dochází k akceptaci změny žadatelem/příjemcem formou
elektronického podpisu. Následně již není ŽoZ opětovně schvalována ŘO/ZS.
Pokud je iniciátorem změny ŘO nebo ZS, informují příjemce depeší o zahájení změnového
řízení. ŘO nebo ZS mohou omezit oblast dat, ve které mají změny proběhnout. Žadateli/příjemci bude umožněna úprava pouze vyznačených dat ve formuláři ŽoZ a je možné vykázat
další změnu navíc (přidat k editaci další obrazovku).

10.1.2 Podle časového okamžiku zahájení změnového řízení
Z pohledu časového okamžiku je rozhodným momentem podpis právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
Změnové řízení může být zahájeno
a) před podpisem právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, kdy dochází ke změnám
v žádosti o podporu (vznikají nové verze žádosti o podporu)
b) po podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, které může být doprovázeno
povinností uzavřít dodatek/změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
10.1.2.1 Změnové řízení před vydáním prvního právního aktu o poskytnutí / převodu podpory
Předmětem změnového řízení před vydáním právního aktu je oprava, aktualizace či doplnění
údajů v žádosti o podporu. Změnové řízení může před schválením prvního právního aktu o poskytnutí/převodu podpory zahájit ŘO nebo žadatel.
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V případě, že je iniciátorem změny ŘO, tak vrací žádost o podporu k dopracování/doplnění
standardní cestou ať už s návrhem změny či bez něj. Žadatel upraví data a žádost o podporu
znovu finalizuje, podepíše a podá. Tím vzniká nová verze žádosti o podporu.
V případě, že je iniciátorem změny žadatel, tak podává žádost o změnu.
Žádost o změnu (dále také „ŽoZ“) lze podat kdykoli po podání žádosti o podporu. V případě
dvoukolového modelu hodnocení je však změna v datovém obsahu předběžné žádosti o podporu možná pouze v rámci vrácení předběžné žádosti k doplnění žadateli, případně v rámci
druhého kola (při „rozšíření“ předběžné žádosti na tzv. plnou žádost o podporu).
Schválení ŽoZ je v kompetenci ŘO, který posoudí, zda jsou požadované změny:


v souladu s výzvou k doplnění při hodnocení žádosti o podporu v případě, že je iniciátorem změnového řízení ŘO;



v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a výzvou v případě, že je iniciátorem změnového řízení žadatel.

10.1.2.2 Změnové řízení po schválení právního aktu o poskytnutí / převodu podpory
Po podpisu právního aktu jsou změny vykazovány pouze prostřednictvím Žádostí
o změnu, které mohou být iniciovány jak žadatelem, tak ze strany ŘO/ZS a může být doprovázena povinností uzavřít dodatek/změnu právního aktu o poskytnutí / převodu podpory. Nutnost uzavřít s příjemcem dodatek/změnu právního aktu vyhodnocuje ŘO/ZS.
Úpravu dat může navrhnout i ŘO nebo ZS. V takovém případě příjemce návrh posoudí, odsouhlasí, případně návrh změní a podá ŽoZ. O změně rozhoduje ŘO/ZS.

10.1.3 Podle závažnosti změny
Podle závažnosti změn v rámci projektu, jejich vlivu na parametry a povahu projektu a jejich
vlivu na povinnosti vyplývající ze schválené Žádosti o podporu a Právního aktu o poskytnutí/převodu podpory či Podmínek poskytnutí dotace, lze změny rozdělit na:

a) nepodstatné změny – které mají informativní charakter a nevyžadují schválení ŘO/ZS,
jsou pouze vzaty „na vědomí“ a potvrzeny ŘO/ZS /ZS;

b) podstatné změny - změny, které vyžadují před jejich provedením schválení ŘO/ZS a
 zakládají dodatek/změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory nebo
 nezakládají dodatek/změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
V případě potřeby je možné změnu předem konzultovat s ŘO. Nejedná-li se o změny informativního charakteru, musí dojít ke schválení změn ještě před proplacením dotace.
O povaze změny rozhoduje vždy ŘO.
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V případě, že je žádostí o změnu vykazováno více změn různých závažností, žádost o změnu
je označena jako nejzávažnější z nich. Pokud tedy bude ve formuláři vykázaná alespoň jedna
změna se závažností podstatná nebo podstatná s dopadem do právního aktu, je formulář jako
celek posuzován jako podstatná změna.
10.1.3.1 Nepodstatné změny projektu
Jedná se o změny v projektu, které mají pouze informativní charakter, nemohou ovlivnit povahu
a obsah projektu, naplnění účelu a vytyčených cílů projektu, splnění aktivit/etap, řádné a
včasné dokončení projektu, plánovaných věcných, časových a finančních parametrů projektu
nebo naplnění podmínek realizace projektu definovaných ve výzvě, v žádosti o podporu nebo
v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory a v jejich přílohách.
Žadatel/příjemce podpory zasílá žádost o provedení nepodstatné změny buď samostatně nebo
společně se zprávou o realizaci projektu (po vydání právního aktu o poskytnutí podpory) prostřednictvím IS KP21+. ŘO/ZS informuje žadatele/příjemce prostřednictvím MS2021+ o vypořádání zaslané žádosti o změnu. V případě, že ŘO/ZS vyhodnotí změnu jako podstatnou, informuje o tom prostřednictvím MS2021+ žadatele/příjemce a ten pak postupuje dle způsobu
pro změny podstatné.
Nepodstatné změny projektu je příjemce povinen ŘO/ZS oznamovat bez zbytečného odkladu,
průběžně, nejpozději s odevzdáním ZoR projektu.
Jsou-li nepodstatné změny oznámeny příjemcem předtím, než nastanou, považují se za potvrzené ŘO/ZS, pokud do 25 pracovních dnů od oznámení těchto změn projektu neoznámí příjemci, že změny projektu nelze akceptovat, případně požádá o doplňující informace nezbytné
pro posouzení navržené změny projektu. Změny jsou v případě jejich potvrzení považovány
za účinné od data, kdy byla změna projektu příjemcem oznámena ŘO/ZS.
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že i tyto nepodstatné změny projektu může ŘO OPD2021+
na základě vlastní úvahy schválit písemně (změnovým schvalovacím protokolem či změnovou
specifikací projektu). Jsou-li nepodstatné změny oznámeny příjemcem až poté, co nastanou,
považují se za potvrzené ŘO/ZS až po zpětném oznámení ŘO/ZS na žadatele/příjemce
o souhlasu s nimi.
Příkladem nepodstatné změny projektu může být např.:


změna harmonogramu, pokud nedochází k prodloužení termínu ukončení realizace
projektů



změna identifikačních a kontaktních údajů příjemce,







změna názvu subjektu příjemce,
změna sídla příjemce,
změna právní formy příjemce vyplývající ze změny legislativy
změna kontaktních údajů příjemce,

ostatní údaje ve schvalovacím protokolu nebo jeho příloze označené jako indikativní,
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změna týkající se plátcovství daně z přidané hodnoty žadatele/příjemce, není-li DPH
způsobilým výdajem;



údaje ve schvalovacím protokolu/specifikaci projektu označené jako indikativní;



případně další změny informativního charakteru.

10.1.3.2 Podstatné změny projektu
Podstatné změny projektu jsou změny, které mění věcné, finanční a časové parametry projektu, obsah, povahu a podmínky realizace projektu uvedené v žádosti o podporu, schvalovacím protokolu, případně v jeho příloze (specifikaci) projektu, v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. Všechny podstatné změny projektu zakládají povinnost příjemce předložit
v rámci změnového řízení v IS KP21+ žádost o posouzení změny ŘO. V žádosti o změnu je
třeba uvést a patřičně objasnit důvod změny. Žádat o změny podmínek lze pouze v případě,
že dosud daná podmínka nebyla porušena.
Podstatné změny procházejí procesem schvalování ze strany ŘO. Mohou být schváleny, zamítnuty nebo vráceny k přepracování.
Každá provedená změna musí respektovat podmínky pro realizaci projektů dané pravidly
OPD2021+2021+19 a 20 a konkrétní výzvou.
Podstatné změny vyžadují také rozhodnutí o nutnosti uzavřít/neuzavřít na základě provedené
změny dodatek/změnu Schvalovacího protokolu či právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.
ŘO může na základě žádosti příjemce změnit v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory

19
20



poskytovanou částku nebo částku, do jejíž výše může být dotace/podpora poskytnuta;
v případě kolových (tj. soutěžních) výzev však nelze žádat o navýšení částky podpory
nad částku uvedenou v původní žádosti o podporu, stejně tak nelze o navýšení částky
podpory žádat ani v případě průběžných (nesoutěžních) výzev, kterých se účastní více
než jeden žadatel;



lhůtu, v níž má být stanoveného účelu dosaženo; v případě, že je nejzazší termín
pro dokončení fyzické realizace stanoven přímo ve výzvě, může ŘO schválit prodloužení za tento termín pouze pokud se jedná o takové změny, které jsou zapříčiněny událostmi, které žadatel/příjemce nemohl objektivně předvídat (např. prodlevy při zadávání
a administraci veřejných zakázek, insolvence, úpadek či likvidace dodavatele, živelné
pohromy apod.), schváleno však může být pouze posunutí data ukončení fyzické realizace projektu, nikoliv prodloužení časové způsobilosti výdajů;



případné další podmínky, které musí příjemce v souvislosti s použitím dotace splnit

Poměr SR/EU podílu v rámci dotace musí být zachován po celou dobu realizace projektu.
V případě změny projektu musí být časová způsobilost výdaje definována v čl. 63 ON zachována – viz kapitola 18.1.3
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ostatní povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace plní a jejichž nedodržení není neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu podle §
3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.

V případě podstatných změn zakládajících nutnost uzavření dodatku k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory je konečnou instancí schválení změny vždy ŘO. Změny jsou do dat projektu promítnuty až po schválení ŽoZ a případném uzavření dodatku/změny právního aktu
o poskytnutí/převodu podpory.
ZS může samostatně potvrzovat/schvalovat žádosti o změny v případech vydefinovaných
v Dohodě o delegování pravomocí ŘO na ZS.
Změny, jejichž charakter ovlivňuje projekt, mohou být důvodem pro provedení nového hodnocení (hodnocena je však pouze oblast, která je dotčena změnou). V případě, že změny nejsou
v souladu s pravidly programu nebo vyhlášené výzvy, mohou být zamítnuty nebo mohou vést
k neschválení/ukončení projektu.
Veškeré podstatné změny projektu, které mění závazné údaje a/nebo povinnosti výslovně uvedené v právním aktu o poskytnutí podpory, případně jeho přílohách (Schvalovacím protokolu,
specifikaci projektu), mohou být ŘO schváleny výlučně formou změny právního aktu o poskytnutí/převodu podpory popřípadě pouze změnou jeho přílohy (Schvalovacího protokolu, specifikace projektu).
Podstatné změny projektu se považují za povolené změny projektu s platností ode dne, kdy
byla změna vydáním změnového právního aktu o poskytnutí podpory případně Změnového
schvalovacího protokolu či změnové specifikace schválena. Pro vyloučení pochybností se
uvádí, že pokud není stanoveno jinak, účinnost platné změny je zpětně ode dne podání žádosti
o změnu na ŘO/ZS .
Žádosti o změnu spočívající v prodloužení časových termínů musí být podány před uplynutím
původních termínů.
Příkladem podstatné změny projektu může být např.:


změny v rozpočtu projektu, kterými nedochází k překročení původní celkové výše rozpočtu projektu či překročení původní výše způsobilých výdajů, pokud součet kladných
změn realizovaných v rámci položky Celkové způsobilé výdaje - investiční nepřesáhne
původní výši položky Nepředvídané události21;

21

V případě, že administrace Žádosti o změnu by vyžadovala realizaci nepřiměřeně náročných úkonů, není příjemce povinen
tuto změnu oznamovat ŘO formou Žádosti o změnu, ale oznámí ji ŘO v rámci záložky Realizace, provoz/ údržba výstupu v nejbližší Zprávě o realizaci.
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změny ve finančním plánu projektu, tj. změna harmonogramu a výše požadovaných
plateb, pokud nedochází k překročení ročního finančního plánu a k překročení celkové
výše rozpočtu projektu;



navýšení celkových nákladů, způsobilých výdajů či příspěvku EU (způsobilé výdaje a
příspěvek EU lze navyšovat pouze u průběžných tj. nesoutěžních) výzev);



změna konečných termínů (způsobilosti, realizace)22;



přesun mezi položkami na neinvestiční a investiční výdaje;



změna v osobě příjemce při přeměnách společnosti;.



změny skutečného majitele nebo skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4 zákona
č. 253/2008 Sb. Vztahuje se na příjemce, který není fyzickou osobou nebo právnickou
osobou veřejného práva.23;



změna vlastnické struktury, zejména osob, výše a charakteru jejich podílu;



změna bankovního účtu organizace - záměr změnit banku/číslo účtu v rámci jedné
banky je příjemce podpory povinen předem oznámit poskytovateli podpory. Příjemce
podpory zašle do 7 kalendářních dnů od realizace změny poskytovateli podpory oznámení o provedené změně bankovního účtu, jejíž součástí musí být nová finanční identifikace. Změna bankovního účtu musí být specifikována v následných žádostech
o platbu;



přidání indikátoru (lze pouze v rámci indikátorů definovaných v příslušné výzvě);



změny termínů naplnění indikátorů (ve vazbě na dokončení realizace projektu);



projekt začne generovat příjmy přesto, že je původně negeneroval;



změny cílových hodnot indikátorů;



změna plátce DPH ve vztahu k projektu, pokud má vliv na výši financování uvedenou
v právním aktu,



případně další změny.

10.1.4 Podle míry zapojení ŘO/ZS do přípravy návrhu změny
V případě, že je iniciátorem změny ŘO/ZS , je v některých případech umožněno, aby připravil
návrh změny. Příjemce poté odsouhlasí návrh změny a pak žádost o změnu podá na ŘO/ZS
podepsanou elektronickým podpisem ze strany signatářů, nebo neodsouhlasí a pak žádost
o změnu vrátí zpět na ŘO/ZS s popsaným důvodem vrácení.

22

Časová způsobilost výdaje definována v čl. 63 ON musí být zachována – viz kapitolu 18.1.3.
Právnickou osobou veřejného práva se dle MPFT rozumí zejm. Česká republika, organizační složka státu, státní příspěvková
organizace, státní fond, územní samosprávný celek a jeho příspěvková organizace, dobrovolné sdružení obcí, regionální rada
regionu soudržnosti, Evropské seskupení pro územní spolupráci, veřejná a státní vysoká škola, veřejná výzkumná instituce,
profesní komora zřízená zákonem, státní a národní podnik, státní organizace, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ČNB, Český
rozhlas, Česká televize, Česká tisková kancelář.
23
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V případě, že je iniciátorem změny žadatel/příjemce, ŘO/ZS nikdy nepřipravuje návrh změny.

10.1.5 Podle způsobu podání žádosti o změnu
Žádost o změnu může být podána:
 samostatně
 společně se ZoR/IoP/ZoU.
Společné podání se ZoR/IoP/ZoU je omezeno pouze na nepodstatné změny.

10.2 Změny projektu po ukončení realizace
Příjemce je povinen v rámci zpráv o udržitelnosti informovat ŘO o všech změnách souvisejících s podmínkami trvalosti/udržitelnosti operací definovanými v čl. 65 Obecného nařízení
u projektů, na něž se tento článek vztahuje (blíže viz kap. 16). O těchto změnách příjemce
informuje prostřednictvím zpráv o udržitelnosti předkládaných po ukončení realizace projektu.
ŘO posoudí, zda dochází či nedochází k porušení podmínek pro zachování příspěvku z fondů
ve smyslu aktuálně platného Obecného nařízení EK. V případě, že dojde k porušení podmínek
trvalosti/udržitelnosti, bude příspěvek příjemcem vrácen.

10.3 Technický postup administrace změn projektu v IS KP21+
Veškeré změny, které jsou iniciovány ze strany žadatele/příjemce kdykoliv po podání žádosti
o podporu, a změny které jsou iniciovány ze strany ŘO/ZS po podpisu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory jsou oznamovány ŘO/ZS prostřednictvím formuláře žádosti o změnu.
Žádosti o změny (podstatné i nepodstatné) zpracovává příjemce v IS KP21+, jehož prostřednictvím je také předkládá ŘO/ZS. V případě aktualizace stávající přílohy žádosti o podporu je
nutné vykázat změnu na dané příloze nahráním nové verze souboru, v případě více souborů
jednotlivě. Tento postup je nezbytný, aby nedocházelo k duplikování příloh. Nelze tedy ani nahrát archiv ve smyslu Dokumentace k žádosti o změnu, pokud se v něm nachází typy příloh,
které jsou v žádosti již obsaženy.

10.3.1 Postup ověření a schvalování ŽoZ
Po posouzení předložené žádosti o změnu ŘO/ZS může žádost o změnu:
 v případě žádostí o nepodstatnou změnu potvrdit (vzít na vědomí) nebo vrátit k přepra-

cování;
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 v případě žádostí o podstatnou změnu schválit, zamítnout nebo vrátit k přepracování.

Nepodstatné změny u údajů, které jsou validovatelné (např. na Základní registry ČR), se propíší do dat projektu automaticky bez nutnosti potvrzování/schvalování ze strany ŘO/ZS.
Ostatní nepodstatné změny jsou ze strany ŘO/ZS pouze potvrzovány při splnění formálních
náležitostí ŽoZ. Ihned po provedení potvrzení jsou změny promítnuty v datech projektu.
Podstatné změny procházejí procesem schvalování. Dle charakteru změny ŘO rozhodne,
zda požadovaná změna zakládá/nezakládá vydání dodatku ke schvalovacímu protokolu či specifikaci projektu a změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory. V případě, že se jedná
o změnu zakládající změnu právního aktu o poskytnutí/převodu podpory ŘO/ZS vydá dodatek
k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory.
Kromě toho ŘO/ZS může písemně provést opravu zřejmých nesprávností, kterými jsou
zejména chyby v psaní a počtech, vydáním opravného právního aktu o poskytnutí/převodu
podpory.
V případě vrácení k přepracování je příjemci vždy stanovena lhůta pro předložení nové verze
žádosti o změnu, příjemce je povinen stanovenou lhůtu dodržet, případně má možnosti:
a. žádost o změnu v IS KP21+ stáhnout (tj. zrušit); v takovém případě povinnost předložit
novou verzi odpadá;
b. podat prostřednictvím IS KP21+ odůvodněnou žádost o změnu termínu pro předložení
nové verze žádosti o změnu projektu.
Žadatel/příjemce je o potvrzení/schválení/zamítnutí žádosti o změnu informován prostřednictvím MS2021+.
Po schválení změn, které zakládají změnu právního aktu, obdrží příjemce právní akt v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.
Změny jsou do dat operace promítnuty až po schválení ŽoZ a případném uzavření dodatku/změny právního aktu o poskytnutí/převodu podpory.

10.3.2 Námitky a jejich řešení
V případě zamítnutí změny může příjemce ve lhůtě 10 pracovních dní od doručení takového
zamítnutí vznést námitky. Námitky podává prostřednictvím IS KP21+ podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněnou osobou. ŘO/ZS ve lhůtě 15 pracovních dní od doručení námitky posoudí a odešle příjemci (kladné či zamítavé) stanovisko. Tím je celý proces
považován za ukončený.
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11 PROCESY A PRAVIDLA ODSTOUPENÍ OD
PROJEKTU
Od realizace projektu může žadatel i příjemce kdykoliv odstoupit na základě prohlášení učiněného elektronicky v aplikaci IS KP21+, ve kterém uvede i důvody odstoupení od realizace projektu. Tato skutečnost bude žadateli/příjemci potvrzena a bude informován o všech skutečnostech, které jsou s tímto krokem spojeny a které je třeba následně učinit.
Rozhodne-li se žadatel ukončit administraci své žádosti ve fázi před vydáním právního aktu
o poskytnutí/převodu podpory učiní tak prostřednictvím tlačítka „Odvolat žádost“ v IS
KP21+. Žádost se následně po stažení žadatelem automaticky přesune do stavu PN20a „Žádost o podporu stažena žadatelem“.
Odstoupení od žádosti o podporu je platné od data provedení příslušného úkonu v rámci IS
KP2021+.
Při odstoupení od realizace projektu po vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory na základě žádosti příjemce, ŘO zahájí řízení o odnětí dotace, pokud již u příjemce
nedošlo k zahájení daňové kontroly, jejímž předmětem je zjištění, zda došlo k porušení rozpočtové kázně. 24 Po vrácení prostředků je projekt přepnut do stavu PN40a (případně PN40b).
Tyto stavy se považují za finální úkončení administrace projektu.

K odstoupení od projektu může dojít i z moci úřední ze strany ŘO. ŘO může zahájit řízení
o odnětí dotace za splnění podmínek uvedených v §15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. O zahájení a výsledku řízení je příjemce informován
prostřednictvím IS KP21+.
Odstoupení od projektu je dále také upraveno ve Smlouvě, kterou příjemce uzavírá se SFDI
resp. v podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

24

V souladu s §15 odst 4 písm d) zákona č. 218/200 Sb.
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12 PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍZENÍ
PROJEKTU
12.1 Stanovení výše příspěvku Unie
V rámci Programu Doprava 2021-2027 je stanovena míra spolufinancování ve výši 85 % (resp.
70% u přechodových regionů v rámci ERDF) ze způsobilých výdajů (ZV). Pro výpočet příspěvku Unie je nutné vždy znát výši způsobilých výdajů projektů.
Určení odpovídajícího (maximálního) příspěvku z fondů se určí předem v žádosti o podporu
pomocí použitím paušální procentní sazby potenciálních čistých příjmů pro daný typ projektů
(sektor nebo subsektor). Paušální sazby (Flat rate) jsou stanoveny z úrovně ŘO OPD2021+, a
to na základě sazeb využívaných v rámci OPD 2014-2020 nebo na základě obvyklých (průměrných) hodnot míry podpory v rámci OPD 2014-2020 pro daný typ projektů s využitím výpočtu metodou finanční mezery.

Paušální sazby a míry podpory pro jednotlivé typy projektů
v rámci OPD2021+
Železniční infrastruktura - výstavba, modernizace, rekonstrukce
Železniční infrastruktura - zabezpečovací zařízení – ETCS,
GSM-R, DOZ
Zpoplatněná silniční infrastruktura na síti TEN-T
Nezpoplatněná silniční infrastruktura na síti TEN-T
Zpoplatněná silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (méně rozvinuté regiony)
Zpoplatněná silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (přechodové
regiony)
Nezpoplatněná silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (méně
rozvinuté regiony)
Nezpoplatněná silniční infrastruktura mimo síť TEN-T (přechodové regiony)
Infrastruktura městské drážní dopravy – nová výstavba
Infrastruktura městské drážní dopravy – rekonstrukce a modernizace
Silniční telematika (ITS)

5%

Míra podpory ze
ZV
80,75%

0%

85,00%

30%
0%

59,50%
85,00%

30%

59,50%

30%

49,00%

0%

85,00%

0%

70,00%

0%

85,00%

5%

80,75%

0%

85,00%

Flat rate

S ohledem na zásady řádného finančního řízení je uplatněním stanovených paušálních sazeb
zohledňován potenciální čistý příjem vytvořený během provádění operace i po jejím dokončení,
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a tudíž nevzniká potřeba takovýto potenciální čistý příjem následně jakkoli odečítat od způsobilých výdajů projektu.
Tato kapitola se nevztahuje na:



technickou pomoc;
operace podléhající pravidlům pro veřejnou podporu.

12.2 Vedení účetnictví
Doložení výdajů projektu prostřednictvím účetních, daňových či jiných dokladů se řídí souborem pravidel stanovených vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie. V souladu
s článkem 74 odst. 1, písmene i) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060
je nezbytné, aby příjemce podpory vedl průkaznou a jasně oddělenou evidenci pro sledování
přijatých a použitých dotací a účtoval způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení příjmů a
výdajů ke konkrétnímu projektu.
Příjemci jsou povinni vést účetnictví, nebo daňovou evidenci, resp. jednoduchou evidenci nebo
záznamy, v souladu s právními předpisy ČR.
Účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Příjemci, kteří vedou účetnictví podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
vedou účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení účetních položek ke konkrétnímu projektu, tj. zejména výnosů a nákladů a zařazení do evidence majetku (u příjemců
postupujících podle § 1f zákona o účetnictví se jedná o přiřazení zejména příjmů a výdajů a
zařazení do evidence majetku).
Daňová evidence podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,
jsou povinni vést daňovou evidenci, resp. jednoduchou evidenci nebo záznamy, podle zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky, které budou uvedeny v příslušném právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, a to tak, že:
1. povedou oddělenou evidenci nebo odpovídající kód ke všem příjmům a výdajům, majetkům a dluhům s jednoznačnou vazbou k příslušnému projektu;
2. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu
§ 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1 písm. f) nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29-30 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;
3. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
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4. při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci, resp.
jednoduchou evidenci nebo záznamy, v plném rozsahu.
Příjemci musí být schopni průkazně všechny položky dokladovat při následných kontrolách a
auditech.

12.3 Zásady financování - platby
12.3.1 Obecná pravidla
Finanční toky fondů EU pro programové období 2021-2027 probíhají prostřednictvím státního
rozpočtu ČR v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném
znění a vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, v platném znění (poslední změny viz vyhláška č. 11/2010 Sb.).
Podpora v rámci OPD2021+ je poskytována z EFRR a z FS formou předfinancování



přímo ze státního rozpočtu přes kapitolu MD nebo
prostřednictvím ZS, kterým je Státní fond dopravní infrastruktury.

Podpora může být poskytnuta v rámci OPD2021+ jednomu projektu buď z EFRR, nebo z FS.
V rámci stejného projektu (předmětu podpory) nesmí být příjemce podpory současně příjemcem podpory z ostatních programů nebo iniciativ společenství.
Při změně typu prostředků ve smyslu veřejné/soukromé kdykoliv po schválení projektu k financování z fondů EU je příjemce povinen okamžitě informovat ŘO.
Žádost o platbu může být proplacena až po vydání právního aktu o poskytnutí /převodu podpory nebo stanovení výdajů na financování akce OSS.
Příjemcům podpory, kteří nejsou OSS nebo SPO, je finanční podpora proplácena na základě
předložené žádosti o platbu (ŽoP).
Je-li příjemcem podpory OSS probíhá samotná úhrada plateb z kapitoly MD. To znamená, že
ŘO OPD2021+, neproplácí dotaci na účet OSS na základě předložené ŽoP. Podání ŽoP je
však nezbytné pro následnou refundaci prostředků do příslušné kapitoly.
Finanční podpora je proplácena zásadně bezhotovostním platebním stykem v měně CZK
na předem určený bankovní účet příjemce podpory označený jako hlavní účet a uvedený v IS
KP21+.
ŘO/ZS zásadně nezasílá finanční podporu přímo na účet dodavatele.
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Příjemce podpory hradí faktury vždy na bankovní účet dodavatele uvedený ve smlouvě o dílo25.
Příjemce podpory hradí práce, služby a dodávky vždy bezhotovostně, tj. prokazuje úhradu bankovním výpisem. (Příjemce je povinen vést oddělený účetní systém nebo odpovídající účetní
kód pro všechny transakce související s operací – viz blíže předchozí kap. 12.1 Vedení účetnictví). Výjimka je možná pouze v rámci prioritních os a specifických cílů, kde je umožněn jiný
než dodavatelský způsob realizace projektu. Hotovostní úhrady za služby a dodávky příjemce
prokazuje výdajovým pokladním dokladem či jiným dokladem, který má náležitosti účetního,
popř. daňového dokladu.
Doba splatnosti faktur se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku 89/2012 Sb.,
v platném znění.
Příjemce zodpovídá za to, že dodavatel nevystaví fakturu na více projektů zároveň a že v rámci
jedné faktury nebudou zahrnuty investiční i neinvestiční výdaje.
Faktury musí být označeny názvem projektu a jeho číslem. Příjemce je povinen zavázat
dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují název a číslo projektu. V odůvodněných případech je příjemci umožněno, aby doklady označil názvem a číslem projektu
sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.
Při čerpání podpory příjemce respektuje členění – kategorie výdajů, které jsou nastaveny ve vydaném právním aktu (projektová příprava, realizace předmětu podpory, povinná publicita projektu apod.) a jejich maximální limity vycházející z hodnot uvedených v žádosti o podporu.
Prostředky národního spolufinancování ze SR jsou příjemcům uvolňovány stejným způsobem
jako prostředky ze SR na předfinancování.

12.3.2 Pravidla k žádostem o platbu
Pro předkládání žádostí o platby platí následující pravidla:
1. Žádosti o platbu jsou předkládány příjemcem prostřednictvím IS KP 2021+, kromě případů uvedených v bodě 15;
2. Žádost o platbu musí být opatřena elektronickým podpisem;
3. Žádosti o platbu jsou předkládány dle harmonogramu žádostí o platbu uvedených ve finančním plánu projektu; Finanční plán vytvoří příjemce podpory již při podání žádosti
o podporu spolu s rozpočtem projektu. Finanční plán obsahuje předpokládaný harmonogram podávání ŽoP. Finanční plán projektu je nutné udržovat po celou dobu administrace projektu aktualizovaný, a to jak z pohledu dat podání jednotlivých ŽoP, tak i
z pohledu předpokládaných částek v plánovaných ŽoP.
4. Nedílnou součástí žádosti o platbu je zpráva o realizaci projektu (viz odst. 9.3)
5. Žádost o platbu nemůže být proplacena bez schválení příslušné zprávy o realizaci;

25

Výjimkou je financování formou faktoringu.
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6. Žádosti o platbu jsou předkládány a následně propláceny v CZK;
7. Všechny přílohy k žádostem o platbu budou předkládány elektronicky jako příloha k žádosti o platbu;
8. Některé přílohy bude možné po dohodě s ŘO/ZS předložit i v listinné podobě. Do systému ŘO/ZS uvede odkaz na místo uložení listinné přílohy;
9. ŘO/ZS provádí kontrolu věcné a finanční správnosti žádosti o platbu a kontrolu oprávněnosti fakturace26, případně další kontroly podle svých vnitřních postupů.
10. V případě, že předložená žádost o platbu nebo požadované podklady obsahují nedostatky nebo jsou neúplné, ŘO/ZS vrátí žádost o platbu příjemci k dopracování prostřednictvím IS KP21+ (ještě před proplacením), příjemce žádost doplní a opět předloží ŘO/
ZS;
11. V případě zjištěných vad může být administrativní ověření žádosti o platbu doplněno
ještě před proplacením žádosti fyzickou kontrolou na místě;
12. Pokud se na požadovaných výdajích vyskytnou korekce, výši korekce k dané žádosti
zadá ŘO prostřednictvím CSSF21+ (nikoli příjemce);
13. Celková doba administrace žádosti o platbu od data obdržení do data schválení nepřekročí 40 pracovních dnů;
14. Proplacení žádosti o platbu bude provedeno do 10 pracovních dnů od data schválení
ŽoP;
15. V případě, že předložená žádost o platbu nebo požadované podklady obsahují nedostatky nebo jsou neúplné, dochází k přerušení uvedené lhůty27 do doby, než je nedostatek odstraněn či jsou předloženy úplné podklady28. Lhůta pro administraci žádosti
o platbu se staví29 po dobu běhu zákonné lhůty pro podání námitek (tj. ode dne doručení
protokolu o kontrole do marného uplynutí této lhůty), a došlo-li v této lhůtě k podání
námitek ze strany kontrolované osoby, staví se lhůta pro administraci žádosti o platbu
až do data jejich vyřízení.
16. Podle MPFT V níže uvedených případech definovaných Metodikou finančních toků

může být žádost o platbu zadaná z pozice ŘO/ZS v případě, že ŘO/ZS:


ŘO v rámci své řídící a kontrolní činnosti sníží objem způsobilých výdajů
uvedených v žádosti o platbu a následně se změní okolnosti, které vedly
k takovému snížení (ŘO změní své rozhodnutí o snížení objemu způsobilých výdajů v rámci své výlučné odpovědnosti, případně na základě
kontroly provedené ŘO/ZS, nepovažuje dříve snížené výdaje za nezpůsobilé).

26

Viz metodický pokyn Kontrola pro programové období 2021-2027.
Po doplnění podkladů běží lhůta pro administraci žádosti od počátku.
28 ŘO stanoví příjemci pro odstranění nedostatků či předložení úplných podkladů přiměřenou lhůtu.
29 Po uplynutí lhůty pro podání námitek, resp. po jejich vyřízení, pokračuje lhůta pro administraci žádosti o platbu
tam, kde se zastavila.
27
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12.3.3 Formy plateb
Platby příjemcům mohou probíhat formou



ex-post plateb – viz kap. 12.3.3.1
kombinovaných plateb - viz kap 12.3.3.2.
Kombinace jednotlivých forem plateb na úrovni projektu (ex-post nebo kombinované) není přípustná.

Rozhodnutí o formě plateb příjemci je v kompetenci ŘO. Použití konkrétní formy platby bude
určeno v textu výzvy, zaměřené na konkrétní specifický cíl OPD2021+, v rámci které bude projekt podpořen, a v příslušném právním aktu o poskytnutí/převodu podpory ke konkrétnímu projektu.
12.3.3.1 Provádění ex-post plateb
Při financování ex–post příjemce hradí výdaje na realizaci projektu z vlastních zdrojů. Následně
v průběhu realizace projektu předkládá na ŘO /ZS žádost o platbu, ve které žádá o zpětné
proplacení vynaložených způsobilých výdajů.
Příjemce předkládá žádosti o platbu ve lhůtách stanovených ve finančním plánu projektu.
ŘO /ZS provede administrativní ověření žádosti o platbu nejpozději do 40 pracovních dnů
od data předložení žádosti o platbu, případně další kontroly podle svých platných vnitřních postupů.
Na základě provedených kontrol a schválení žádosti o platbu budou finanční prostředky převedeny na účet příjemce do 10 pracovních dnů od jejího schválení.30
12.3.3.2 Provádění kombinovaných plateb
Příjemce předkládá ŘO/ZS žádosti o platbu31, jejichž součástí jsou uhrazené i neuhrazené doklady (např. faktury zhotovitele), včetně všech podkladů. V případě uhrazených dokladů jsou
předkládány výpisy z účtu, zjišťovací protokoly, soupisy provedených prací a další vyžadované
podklady.
Žádosti o platbu jsou předkládány ve lhůtách stanovených ve finančním plánu, v případě žádosti o platbu, která obsahuje neuhrazené doklady, zpravidla měsíčně.
Pro realizaci kombinovaných plateb a předkládání žádostí o platbu platí následující podmínky:

30

Uvedená lhůta neplatí v případě nemožnosti provádění plateb ze státního rozpočtu na přelomu let.
o platbu v případě kombinovaných plateb jsou evidovány na formulářích pro ex-post financování.

31Žádosti
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1. v případech, kdy příjemce předloží neuhrazené doklady k průběžné úhradě ze strany
ŘO/ZS před řádným termínem pro předložení žádosti o platbu neplatí automatický přenos dat mezi účetním IS a MS2021+;
2. v případě postupu podle bodu 1 provádí ŘO dvojí kontrolu, a to při předložení neuhrazených dokladů k průběžné úhradě ze strany ŘO/ZS před řádným termínem pro předložení žádosti o platbu a také při zahrnutí daných výdajů do žádosti o platbu;
3. do žádosti o platbu musí být zahrnuty všechny příjemcem předložené a neuhrazené
doklady podle bodu 1, jejichž úhrada ze strany ŘO/ZS a prokázání úhrady příjemcem
proběhly nejpozději k datu zpracování žádosti o platbu.
ŘO/ZS provede administrativní ověření případně další kontroly podle svých platných vnitřních
postupů a schválení žádosti o platbu nejpozději do 40 pracovních dnů od data předložení žádosti o platbu.
Finanční útvar převádí ve lhůtě do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti o platbu finanční
prostředky ze SR, resp. státního fondu, určené na předfinancování na účet příjemce, pokud
doklady zahrnuté v dané žádosti o platbu nebyly již uhrazeny (viz bod 1 výše).
Příjemce je povinen z převedených prostředků uhradit schválené způsobilé výdaje z dosud
neuhrazených požadovaných dokladů svému dodavateli32 nejpozději do 10 pracovních dnů
od data převedení prostředků. Příjemce předloží výpisy z účtu/účetní sestavy k původně neuhrazeným požadovaným výdajům v ŽoP nejpozději do 10 pracovních dní od uhrazení dodavateli. Nejpozději do 10 pracovních dnů od data přijetí výpisů z účtu stvrzujících úhradu schválených způsobilých výdajů provede ŘO/ZS kontrolu těchto výpisů z účtu, případně účetních sestav potvrzujících uskutečnění platby.

12.3.4 Náležitosti žádosti o platbu předkládané příjemcem
Žádost o platbu musí být doložena požadovanými doklady (např. uhrazenými fakturami včetně
výpisů z účtu). Jednotlivé doklady je možné dokládat i ve formátu pdf, xls, případně i jiné elektronické podobě. Elektronickým podpisem žádosti o platbu příjemce stvrzuje soulad s originálem.
Seznam předkládaných příloh:
a) faktury,
b) zjišťovací či akceptační protokoly/kopie dodacích listů,
c) kopie výpisů z běžného účtu stvrzující zaplacení dané faktury (v případě ex-ante žádostí se předloží až pro vyúčtovávané faktury),
d) soupis všech jiných peněžních příjmů v souladu s přílohou č. 1 Postupy uplatňované
pro řízení a vykazování výzisků a vratek bez porušení rozpočtové kázně u projektů spolufinancovaných z fondů EU,

32

Případně poddodavateli, pokud je tento postup vymíněn zadavatelem dle § 106 zák. č. 134/2016 Sb.
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e) případně další přílohy, které budou specifikovány v dokumentaci k výzvě pro konkrétní
specifický cíl, v rámci kterého bude projekt realizován a v podmínkách právního aktu
o poskytnutí/převodu podpory.
Veškeré přílohy jsou elektronicky vloženy do IS KP 2021+. V případě, že pro velký rozsah přílohy není možné některou z příloh vložit do IS KP 2021+, je tato příloha doručena na ŘO/ZS
v listinné podobě a do IS KP 2021+ se uloží odkaz s poznámkou o předání ŘO/ZS , popř.
místo archivace přílohy. Přílohy jsou předávány subjektu, který administruje žádost o platbu.

12.3.5 Administrativní ověření žádosti o platbu
Schválení žádosti o platbu je podmíněno schválením zprávy o realizaci, tzn. věcným pokrokem.
Zjistí-li ŘO/ZS při ověřování žádosti o platbu/zprávy o realizaci projektu nedostatek, vyzve příjemce prostřednictvím monitorovacího systému MS2021+ k odstranění zjištěného nedostatku.
Množství a závažnost zjištěných nedostatků mohou být podnětem k tomu, aby ŘO/ZS
vykonal u příjemce kontrolu na místě mimo schválený roční plán kontrol. Rozsah kontroly
na místě stanoví ŘO/ZS na základě vyhodnocení konkrétních okolností.
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13 KONTROLY A AUDITY
Vzhledem k tomu, že prostředky OPD2021+ jsou poskytovány z veřejných zdrojů, je příjemce
povinen – pokud chce podporu získat a projekt realizovat – umožnit, aby oprávněné subjekty
ověřovaly skutečnosti, které popisuje/uvádí v žádosti o podporu, v plánu aktivit projektu a ve
zprávách o realizaci projektu a spolu s nimi předložených žádostech o platbu či dalších dokumentech. V projektech, ve kterých figuruje partner s finančním podílem na rozpočtu (tj. partner,
jehož výdaje jsou hrazeny z podpory poskytnuté na projekt OPD2021+), je příjemce povinen
zavázat partnera, aby také on umožnil kontrolu.

13.1 Právní a metodický rámec kontrol
Základní legislativní rámec nastavení kontroly finančních prostředků tvoří
-

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021 (dále
jen „Obecné nařízení“);

-

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(dále jen „Zákon o finanční kontrole“);

-

Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona
č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů;

-

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) (dále jen „Kontrolní řád“);

-

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;

-

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“);

Při provádění kontrol projektů spolufinancovaných z fondů EU jsou aplikovány vydávané pokyny CHJ (MF), které jsou průběžně zveřejňovány na webu www.mfcr.cz v sekci legislativ /
metodiky.
Zásadní pro provádění kontrol jsou
-

Metodický pokyn CHJ č. 13 - Kontroly finančních prostředků poskytovaných z EU fondů
vydaný MF, který upravuje povinnosti řídicích orgánů a dalších subjektů zapojených do implementace programů v rámci programového období 2021-2027 při plánování, výkonu a
evidenci kontrol finančních prostředků pocházejících z EU fondů poskytovaných formou
dotace, příspěvku, grantu, finančním nástrojem nebo jejich kombinací atp. příjemcům,
anebo přesunutých rozpočtovým opatřením organizační složce státu k realizaci projektu, a
to včetně národního spolufinancování.;
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-

Metodický pokyn CHJ č. 14 - Metodika realizace opatření k vypořádání kontrolních zjištění
– aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel, který popisuje a blíže vysvětluje
doporučené postupy přijímání jednotlivých opatření poskytovatelem v souladu s ustanoveními § 14e a § 14f rozpočtových pravidel při zjištění pochybení na straně příjemce finančních prostředků;

-

Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání informací a podnětů na orgány Finanční
správy České republiky, která je určena primárně subjektům poskytujícím dotace v návaznosti na ustanovení § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel, kteří identifikují podezření na porušení rozpočtové kázně v režimu rozpočtových pravidel.

-

Metodický pokyn pro finanční toky programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 20212027;

-

Metodický pokyn upravující hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

-

Metodický pokyn pro výkon účetní funkce

13.2 Subjekty oprávněné ke kontrole/auditu
Kontroly jsou prováděny
na řídící úrovni OPD2021+
 Řídicím orgánem Programu Doprava – Odborem fondů EU Ministerstva dopravy, případně jiným věcně příslušným odborem MD v roli správce programu;
 Zprostředkujícím subjektem – Státním fondem dopravní infrastruktury;
a vnějšími subjekty








Auditním orgánem Ministerstva financí (AO);
Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ);
Evropskou komisí (EK);
Evropským účetním dvorem (EÚD);
Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF),
Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),
Orgány finanční správy (dále jen „OFS“) /územně samosprávnými celky v pozici
správce daně.
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13.3 Povinnosti příjemce
Příjemce je povinen za účelem ověření plnění jemu stanovených povinností po celou dobu
administrace žádosti o podporu a následně po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu
 podrobit se kontrolám resp. auditům ze strany všech subjektů oprávněných

ke kontrole/auditu (viz dále 13.2 - Subjekty oprávněné ke kontrole/auditu) dle
předpisů ČR a předpisů EU,
 poskytnout veškerou součinnost pro výkon kontroly, resp. auditu;
 zavázat smluvně partnery projektu a případně další třetí osoby podrobit se výše

uvedeným kontrolám, resp. auditům;
 neprodleně informovat ŘO/ZS o zahájení, průběhu a ukončení všech externích

auditů a kontrol souvisejících s projekty OPD2021+;


povinnost založit externí kontrolu v IS KP21+ a nahrát výsledek externího auditu či kontroly spolu s relevantními přílohami z proběhlé kontroly do příloh dané
kontroly. Za účelem minimalizace dopadů kontrol či auditů se příjemcům doporučuje konzultovat námitky k nálezům, uvedeným v návrhu závěrečných zpráv
s pracovníky ŘO/ZS;

 po obdržení písemného rozhodnutí orgánu finanční správy o uložení odvodu

za porušení rozpočtové kázně nebo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže, kde je vyměřená finanční oprava, zaslat neprodleně kopii tohoto dokumentu ŘO a v případě projektů financovaných přes SFDI i ZS. Dokument postačí zaslat v elektronické podobě;


uchovávat doklady po dobu stanovenou předpisy EU a předpisy ČR;

 kromě platné a účinné legislativy je příjemce povinen řídit se Podmínkami práv-

ního aktu o poskytnutí/převodu podpory popř. Rámcovou smlouvou uzavřenou
mezi příjemcem a Státním fondem dopravní infrastruktury.

13.4 Způsob výkonu kontroly
13.4.1 Kontrola na místě
Kontrolou na místě je myšlena veřejnosprávní kontrola prováděná dle § 3 zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, která odpovídá kontrole operace na místě dle článku 74 odst. 2 Nařízení EU.
ŘO/ZS postupují při vykonávání kontroly na místě dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
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13.4.1.1 Druhy kontroly prováděné ze strany ŘO OPD2021+/ZS OPD2021+ na místě
1) Kontrola před vydáním právního aktu o poskytnutí finanční podpory
-

provádí ŘO před schválením právního aktu o poskytnutí/převodu finanční podpory;

-

předmětem kontroly je ověření souladu žádosti o podporu s podmínkami programu a
výzvy;

2) Kontrola veřejných zakázek
-

provádí ŘO na vzorku projektů dle analýzy rizik (formou kontroly na místě či administrativním ověřením);

-

předmětem kontroly je posouzení, zda zadavatel (příjemce) postupoval při zadání veřejné zakázky v souladu s právními předpisy;

3) Kontrola fyzické realizace
-

provádí ŘO u projektů administrovaných ŘO (tj. u projektů, u kterých žádosti o platbu
předfinancovává a předává k refundaci pouze ŘO, bez účasti ZS, např. projekty veřejné
podpory, nebo technická pomoc),

-

provádí ZS u projektů administrovaných ZS (tj. u projektu, u kterých žádosti o platbu
předfinancovává ZS a dále je předává k refundaci na ŘO, např. infrastrukturní projekty)
zpravidla před dokončením realizace projektu, popř. ihned po ukončení realizace projektu, eventuálně v průběhu realizace projektu formou supervize stavebních prací;

-

předmětem kontroly je posouzení, zda projekt byl realizován v souladu s podmínkami
právního aktu o poskytnutí/převodu finanční podpory a právním řádem ČR/EU;

4) Kontrola udržitelnosti projektu
-

provádí ŘO na vzorku projektů v průběhu 5 let po ukončení financování projektu, tj.
po proplacení závěrečné žádosti o platbu příjemci z veřejných prostředků;

-

předmětem kontroly je posouzení, zda projekt splňuje podmínky právního aktu o poskytnutí/převodu finanční podpory v době udržitelnosti projektu.

Kromě kontroly související s výdaji z prioritních os 1-3 provádí ŘO OPD2021+ rovněž kontrolu
na projektech technické pomoci u příjemců technické pomoci zpravidla jednou ročně. Předmětem kontroly je posouzení, zda příjemci při vynakládání prostředků technické pomoci postupují
v souladu s podmínkami projektu a právního aktu a poskytnutí/převodu finanční podpory. Zde
ŘO vykonává kontroly veřejných zakázek a kontroly fyzické realizace.
13.4.1.2 Provádění kontroly na místě33
Kontrola na místě může být prováděna formou veřejnosprávní kontroly, nebo formou supervizí
stavebních prací. Supervize je prováděna formou pravidelné účasti na stavbě.

33

Obdobný postup je uplatňován v případě veřejnosprávních kontrol administrativního charakteru.
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V případě veřejnosprávní kontroly je kontrola zahájena dle § 5 odst. 2 kontrolního řádu. V rámci
OPD2021+ kontrolu provádí pracovníci ŘO OPD2021+/ZS OPD2021+ na základě písemného
Pověření ke kontrole34.
Před vlastní realizací kontroly na místě je stanoven termín konání kontroly na místě, časový
harmonogram výkonu kontroly na místě a sdělení požadavků na předložení příslušné dokumentace.
Protokol o kontrole je výsledným dokumentem o průběhu kontroly na místě a o skutečnostech zjištěných kontrolou na místě. Protokol o kontrole kontrolní skupina vyhotoví, v souladu
s § 12 odst. 2 kontrolního řádu, ve lhůtě 30 dnů ode dne provedení posledního kontrolního
úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.
13.4.1.3 Námitky proti zjištěním
Proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu může kontrolovaná osoba, dle § 13 kontrolního řádu, podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole námitky, není-li
stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.
Vyřizování námitek probíhá v souladu s § 14 kontrolního řádu.
Kontrola na místě je ukončena dle § 18 kontrolního řádu buď
 marným uplynutím lhůt pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky, nebo
 dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě, nebo
 dnem, ve kterém byly námitky předány k vyřízení správnímu orgánu.
Kontrolovaný subjekt je povinen podat písemnou zprávu o odstranění nebo prevenci
nedostatků zjištěných kontrolou, pokud o to kontrolující požádá.

13.4.2 Kontrola od stolu
Kontrola od stolu je veřejnosprávní kontrolou35, která je vykonávána administrativně, a to
na pracovišti kontrolujícího.36 ŘO/ZS postupují při vykonávání kontroly od stolu dle kontrolního
řádu.

34 K

účasti na kontrole může v zájmu dosažení jejího účelu být přizvána i jiná fyzická osoba (přizvaná osoba). Písemné pověření
není vyžadováno v případě kontroly na projektech technické pomoci.
35 § 3 odst. 2 zákona o finanční kontrole.
36 Nejedná se o kontrolu operace na místě dle článku 74 odst. 2 Nařízení EU.
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13.4.3 Administrativní ověření
Administrativní ověření spočívají v kontrole dokladů předložených žadatelem nebo příjemcem
při kontrole zadávacího/výběrového řízení, žádostí o platbu, či předložení zpráv o realizaci, ,
případně dalších dokumentů vyžádaných ŘO od příjemce. Průběh administrativního ověření
není upraven kontrolním řádem, není při něm vyžadována součinnost kontrolované osoby.
Výstupy Administrativního ověření lze použít jako úkony předcházející kontrole ve smyslu ust.
§3, zákona č. 255/2012 Sb., Kontrolní řád a na jejich podkladě lze případně zahájit veřejnosprávní kontrolu.
ŘO/ZS provádí 100 % administrativní kontroly v souvislosti s předložením žádosti o platbu,
tato ověření mohou být doplněna podle potřeby dohlídkami / monitorovacími návštěvami, jejichž cílem je ověření skutečností souvisejících s žádostí o úhradu na místě.

13.4.4 Monitorovací návštěva
Monitorovací návštěva je forma ověření vykonávaná na místě, určená ke zjištění stavu realizace projektu. Monitorovací návštěva je úkonem předcházejícím kontrole dle § 3 kontrolního
řádu a nenahrazuje kontrolu na místě. ŘO/ZS vyhotovují o provedené monitorovací návštěvě
záznam37.

37

Vztahuje se rovněž na kontrolu veřejných zakázek.
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14 UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ
14.1 Právní předpisy související s uchováváním dokumentů
Příjemci jsou povinni ukládat a archivovat dokumenty podle závazných právních předpisů ČR.
Ukládání a archivace se v ČR řídí zejména těmito právními předpisy:
 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 31)
 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

zákonů (§ 44)
 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (§ 22)
 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní

politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (§ 22c)
 Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění

pozdějších předpisů (§ 35a)
 Zákon č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (§ 35 - §

35a)
 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů (§ 6a

odst. 2, § 7)
 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 97)
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon,

ve znění pozdějších předpisů (§125, §146 a §154)
 Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (§ 21)
 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
 Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá stanovení zákona o archivnic-

tví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů
 Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozděj-

ších předpisů
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14.2 Lhůty pro uchovávání dokumentů
Příjemce podpory je povinen uchovávat všechny dokumenty k operacím podpořeným z EU
fondů alespoň po dobu deseti let od 1. 1. roku následujícího po roce, ve kterém uplyne
lhůta pro splnění poslední podmínky pro realizaci projektu či jeho udržitelnost, je-li v
rámci projektu stanovena, dle právního aktu o poskytnutí / převodu podpory.
Příjemce je povinen zajistit uchovávání všech dokumentů nejen k operacím podpořeným z EU
fondů, ale i k nesrovnalostem.
Lhůta se staví po dobu správního nebo soudního řízení nebo na žádost Komise. Tímto nejsou
dotčeny povinnosti týkající se uchování dokumentů vyplývající z právních předpisů ČR či předpisů k veřejné podpoře.
Pokud je v českých právních předpisech pro uschování dokumentů a dokladů stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu tato delší lhůta.
Před tím, než se příjemce rozhodne zlikvidovat jakékoliv dokumenty k projektům spolufinancovaných z fondů EU, doporučujeme vyžádat si k tomuto kroku souhlas ŘO.

14.3 Způsob uchovávání dokumentů
Ukládány musí být všechny dokumenty tak, aby byla zajištěna auditní stopa. Na základě čl. 69
odstavce č. 6 Obecného nařízení mají mít členské státy zavedeny systémy a postupy k zajištění
toho, aby se všechny dokumenty vyžadované pro auditní stopu podle přílohy XIII Obecného
nařízení uchovávaly v souladu s uvedenými požadavky.
Povinné prvky auditní stopy u grantů s využitím formulářů uvedených v čl. 53 odst. 1 písm. a)
až e) Obecného nařízení jsou uvedeny v příloze XIII a jsou následující:
1.
2.
3.
4.
5.

dokumentace umožňující kontrolu uplatňování kritérií pro výběr řídícím orgánem a rovněž
dokumentace týkající se celkového postupu výběru a schvalování operací;
dokument (grantová dohoda nebo rovnocenný dokument), který stanoví podmínky podpory podepsaný mezi příjemcem a řídícím orgánem / zprostředkujícím subjektem;
účetní záznamy žádostí o platbu předložených příjemcem, jak byly zaznamenány v elektronickém systému řídícího orgánu / zprostředkujícího subjektu;
dokumenty o kontrolách zabývajících se požadavky na nepřemísťování a trvalost stanovené v článku 65, čl. 66 odst. 2 a čl. 73 odst. 2 písm. h);
potvrzení o vyplacení příspěvku z veřejných zdrojů příjemci a o datu, kdy byla tato platba
provedena;

87 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

dokumentace prokazující administrativní kontroly a případně kontroly na místě provedené
řídícím orgánem / zprostředkujícím subjektem; L 231/504 CS Úřední věstník Evropské unie
30. 6. 2021;
informace o vykonaných auditech;
dokumentace týkající se následných opatření řídícím orgánem / zprostředkujícím subjektem pro účely řídicích kontrol a zjištění auditu;
dokumentace prokazující ověření souladu s příslušným právem;
údaje v souvislosti s ukazateli výstupů a výsledků umožňující sesouhlasení s odpovídajícími cíli a milníky;
dokumentace týkající se finančních oprav výdajů vykázaných Komisi za účelem zajištění
souladu s čl. 98 odst. 6 a jejich odpočtů, které provedl řídící orgán / zprostředkující subjekt
/ subjekt, kterému byla svěřena účetní funkce;
u grantů ve formě stanovené v čl. 53 odst. 1 písm. a) faktury (nebo dokumenty o rovnocenné důkazní hodnotě) a potvrzení o jejich zaplacení příjemcem spolu s účetními záznamy příjemce týkajícími se výdajů vykázaných Komisi;
u grantů ve formě stanovené v čl. 53 odst. 1 písm. b), c) a d) a podle příslušných případů
– dokumenty odůvodňující metodu stanovení jednotkových nákladů, jednorázových částek
a paušálních sazeb; kategorie nákladů tvořících základ výpočtu; dokumenty prokazující
náklady vykázané v rámci jiných kategorií nákladů, na něž se vztahuje paušální sazba;
výslovný souhlas řídícího orgánu s návrhem rozpočtu v dokumentu stanovícím podmínky
podpory; dokumenty o hrubých mzdových nákladech a o výpočtu hodinové sazby; při použití zjednodušené metody vykazování nákladů na základě stávajících metod – dokumentace potvrzující soulad s podobným druhem operací a s případnou dokumentací požadovanou podle stávající metody.

Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických úkonech
související se zadáním zakázky. Dokumentací o zakázce se rozumí souhrn všech dokumentů
v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu výběrového řízení, popř. po jeho
ukončení, vyžaduje Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období
2021-2027.

14.4 Finanční postihy za neplnění povinností příjemce
Finanční postihy za neplnění povinností příjemce budou určeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
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15 NESROVNALOSTI A JEJICH ŘEŠENÍ
15.1 Definice nesrovnalosti
„Nesrovnalostí“ je porušení právních předpisů EU nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu38, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu
EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného
rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.

15.2 Řešení nesrovnalostí
Za řešení nesrovnalostí v rámci OPD2021+ je primárně odpovědný ŘO. Řešení nesrovnalostí
zahrnuje evidenci, šetření a hlášení nesrovnalostí, jejich monitoring, včetně zajištění nápravy
a případně také provedení odpovídajících finančních oprav a vymáhání prostředků dotčených
nesrovnalostí, včetně vymáhání prostředků dotčených potvrzenou nesrovnalostí spolu s úrokem z prodlení ve smyslu čl. 72 a čl. 122 Obecného nařízení.
Systém řešení nesrovnalostí pracuje primárně se závěry kontrolní a auditní činnosti subjektů
zapojených do implementační struktury (detailněji popsáno v MPFT na programové období
2021–2027, podkapitola 5.1 „Šetření nesrovnalostí“).
Vyjma případů, kdy se jedná o potvrzenou nesrovnalost (viz kapitola 5.1.1 MPFT na programové období 2021–2027,) je ŘO je povinen prověřit všechny podněty vedoucí k podezření
na nesrovnalost, která jsou mu předány od jiných subjektů. V případě, že jej nezamítne
pro zřejmou neopodstatněnost, zahájí kontrolu dle zákona o finanční kontrole, na základě
které rozhodne, zda se jedná o potvrzenou, nebo nepotvrzenou nesrovnalost a v případě
potvrzení vyčíslí výši nesrovnalosti, a to zpravidla ve lhůtě 6 měsíců od data obdržení podnětu
vedoucího k podezření na nesrovnalost.
ŘO je povinen v souladu s MPFT a MP hlášení nesrovnalostí OLAF pro období 2021-2027
nahlásit všechny relevantní případy nesrovnalostí v MS2021+ a informovat o zadaných případech nesrovnalostí PO, AO, CKB AFCOS a pracovníky LKB AFCOS. Zároveň má ŘO povinnost posoudit zda dané případy splňují všechny náležitosti a podmínky pro nahlášení úřadu
OLAF.

38

Hospodářským subjektem dle čl. 2, odst. 30 Obecného nařízení se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba nebo
jiný subjekt, které se podílejí na provádění fondů, s výjimkou členského státu při výkonu veřejné moci;
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V případě, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu, který souvisí s operací spolufinancovanou z prostředků rozpočtu EU, postupuje se v souladu s § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, a v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu
(oznamovací povinnost). V případech podezření na porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je předáván podnět k ÚOHS k zahájení správního řízení.
Příjemce je povinen poskytnout ŘO potřebnou součinnost při šetření nesrovnalosti a řídit se
jeho pokyny.
ŘO OPD2021+ dále pokračuje v řešení nesrovnalostí vymáháním prostředků dotčených nesrovnalostí dle kap. 15.3.
Příjemce je rovněž povinen bezprostředně zasílat informace ŘO o všech aktuálně zahájených
a v budoucnu zahájených šetřeních Policie ČR, vč. informací o průběhu těchto policejních šetření na jím zadávaných projektech spolufinancovaných z OPD2021+.
V těchto informacích by mělo být obsaženo zejména, identifikační číslo a název projektu, zda
byly na vyšetřovaném projektu zahájeny úkony trestního řízení, zda byla obviněna nějaká
osoba, zda šetření bylo ukončeno, odloženo atd.
Tyto informace ŘO sleduje a musí sledovat v rámci nesrovnalostí a dále je povinen také průběžně informovat o stavu šetření Policie ČR Ministerstvo financí ČR.

15.3 Vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí
ŘO OPD2021+ postupuje při vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí v závislosti
na typu příslušného právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, a souladu s jeho obsahem
– především jeho sankčními ustanoveními.
Vymáhání částek dotčených nesrovnalostí provádí ŘO


samostatně (§ 14e, 14f39, eventuálně § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech), či40



prostřednictvím správce daně v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 218/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

39

Viz MP CHJ č. 14, který otázku § 14e a § 14f rozpočtových pravidel upravuje.
Dle zákona č. 218/2000 Sb. a zákona 250/2000 Sb. je poskytovatel oprávněn nevyplatit část dotace, vyzvat příjemce k provedení nápravného opatření či k navrácení části dotace. Dle způsobu poskytnutí/převedení podpory je tento postup oprávněn
využít poskytovatel – ŘO/ZS (postupuje obdobně v souladu se zákonem o Státním fondu dopravní infrastruktury)/územně
samosprávný celek. O těchto krocích poskytovatele je vždy informován příjemce a příslušný správce daně.
40
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pravidlech územních rozpočtů (orgány finanční správy - § 44, § 44a zákona o rozpočtových pravidlech, územně samosprávný celek - § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
V případě nesrovnalostí na projektech administrovaných prostřednictvím ZS může být pro vrácení prostředků použita výzva k vrácení finančních prostředků podle § 3 odst. 5 zákona č.
104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.
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16 TRVALOST OPERACÍ
Plnění podmínek trvalosti projektu v době udržitelnosti vychází z čl. 65 Obecného nařízení.
V případě projektů zahrnujících investici do infrastruktury nebo produktivní investici, je
příjemce povinen zajistit, aby v období do pěti let od obdržení poslední platby od ŘO
OPD2021+ / ZS OPD2021+ či případně v době stanovené v pravidlech pro veřejnou podporu nedošlo
a) k zastavení výrobní činnosti nebo jejímu přemístění mimo region úrovně NUTS 2,
v němž obdržela podporu,
b) změně vlastnictví položky infrastruktury, která podniku či veřejnému subjektu poskytuje
neoprávněnou výhodu; nebo
c) podstatné změně nepříznivě ovlivňující povahu, cíle nebo prováděcí podmínky operace,
která by vedla k ohrožení jejích původních cílů.
V případě nesplnění výše uvedených požadavků musí příjemce neoprávněně vyplacenou příspěvek z OPD2021+ vrátit zpět v poměru k období, v němž požadavky nebyly splněny.
ŘO OPD2021+ může výše uvedenou lhůtu zkrátit na tři roky v případech, kdy se jedná
o zachování investic nebo pracovních míst vytvořených malými a středními podniky.
Výše uvedené se nevztahuje na příspěvky z programu poskytnuté na finanční nástroje nebo
jejich prostřednictvím nebo na operaci, u níž dojde k zastavení výrobní činnosti v důsledku
nepodvodného úpadku.
Konkrétní podmínky pro zachování investice budou uvedeny v příslušeném právním
aktu o poskytnutí/převodu podpory.
Příjemce je povinen informovat ŘO o dodržení podmínky zachování investice v rámci zpráv
předkládaných po ukončení realizace projektu v období udržitelnosti, které jsou uvedeny v kapitole 9.3.
ŘO OPD2021+ ověřuje dodržení požadavku na zachování investice stanoveného v právním
aktu o poskytnutí/ převodu podpory jako součást kontroly v době udržitelnosti (viz kap. 13.4.1.1,
bod 4).
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17 PUBLICITA
17.1 Právní a metodický rámec
Základní povinností příjemců v oblasti publicity jsou zakotvena v


Nařízení EP a Rady (EU) 2021/1060 (dále jen „Obecné nařízení“), čl. 47, 50



MP pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 20212027.



Manuálu Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021202741

Přijetím podpory OPD2021+ dává příjemce podpory souhlas s tím, že bude uveden ve
veřejném seznamu operací centrálně generovaným Národním orgánem pro koordinaci
zveřejněném na www.dotaceeu.cz a že poskytne ŘO OPD2021+ přiměřenou součinnost při propagaci realizovaného projektu. Příjemce podpory není oprávněn jakkoli bránit propagaci zrealizovaného projektu. Detailní povinnosti příjemců v rámci povinné publicity jsou uvedeny níže a rovněž upřesněny v Manuálu Jednotného vizuálního stylu
fondů EU v programovém období 2021-2027.

17.2 Povinnosti příjemců podpory:
Základní povinnosti příjemců stanovuje čl. 50 Obecného nařízení. Tyto povinnosti budou naplňovány v souladu s kap. 17.2 a 17.3 těchto pravidel.
Příjemci a subjekty provádějící finanční nástroje jsou povinni informovat o podpoře
získané z fondů EU tím, že:
a) zveřejní na své oficiální internetové stránce, pokud taková stránka existuje,
a na sociálních sítích, pokud příjemce nějakou sociální síť využívá, stručný
popis operace, včetně jejích cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na danou
operaci poskytována finanční podpora od Unie. V případě sociálních sítí je
tato povinnost splněna uveřejněním jednoho postu na jedné sociální síti informujícího o podpoře z Unie, pokud příjemce takovým účtem / profilem na sociální
síti disponuje. Povinnost splnění zveřejnění informace na sociální síti dokládá

41

Manuál JVS fondů EU v programovém období 2021-2027 je k dispozici na www.opd.cz a na www.dotaceeu.cz.
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příjemce předložením například printscreenu daného příspěvku nebo podobného formátu dokládajícího naplnění povinnosti informovat, ze kterého bude patrné, na které sociální síti a kdy byla informace zveřejněna a obsah sdělení.
b) zajistí, že na dokumentech a komunikačních materiálech určených pro širokou veřejnost nebo účastníky operace bude prohlášení o tom, že operace
byla podpořena z fondů EU.42 Tato povinnost je zcela splněna tím, že příjemce
bude o podpořené operaci referovat následujícím způsobem:


zobrazením znaku EU spolu s textem odkazujícím na podporu z Unie
ve znění „Spolufinancováno Evropskou unií“, nebo „Financováno Evropskou unií“

c) u operací podporovaných z EFRR a Fondu soudržnosti, u nichž celkové náklady přesahují 500 000 EUR, vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost billboard, permanentní billboard nebo stálou pamětní desku43 a to pro
každou operaci, která zahrnuje hmotnou investici.44
Hmotnou investicí se rozumí stavební práce nebo pořízení hmotného vybavení, jehož hodnota přesáhne hodnotu veřejné zakázky malého rozsahu, dle
§ 27 a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to bez ohledu
na druh veřejné zakázky.
Billboardem se rozumí dočasný billboard, který bude umístěn pouze po dobu
realizace projektu a po ukončení fyzické realizace bude nahrazen buď permanentním billboardem, nebo stálou pamětní deskou.
Permanentním billboardem se rozumí takové provedení billboardu, které bude
provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám.
Stálou pamětní deskou se rozumí takové provedení pamětní desky, které bude
provedeno z materiálů odolných vůči povětrnostním podmínkám.
Permanentní billboard nebo stálá pamětní deska musí být umístěn/a po celou dobu fyzické existence dané operace (v případě stavby po dobu existence stavby, v případě pořízení stroje po dobu fungování stroje atp.).
Náklady na povinnou publicitu v jakékoliv kombinaci jsou způsobilým výdajem
operace.
Realizuje-li příjemce na jednom místě více operací z jednoho programu nebo
několik operací podporovaných ze stejného finančního nástroje nebo různých

42

Za materiály pro širokou veřejnost se nepovažuje např. korespondence, zadávací dokumentace, účetní doklady atp.
desky, billboardu nebo plakátu musí být v souladu s Manuálem Jednotného vizuálního stylu fondů EU v PO 20212027.
44 Povinnost je platná také pro konečné příjemce finančních nástrojů, přesahují-li celkové náklady uvedené limity a naplňuje
další uvedené podmínky v písm. c). V případě finančních nástrojů se jedná o celkové náklady na operaci, nikoli pouze výše
poskytnuté podpory. Částky jsou na CZK přepočítávány automaticky MS 2021+ dle kurzu ČNB k danému dni vydání právního
aktu.
43Provedení
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finančních nástrojů, je možné umístit na jeden billboard/ stálou pamětní desku
více operací při zachování dostatečné čitelnosti textů.
d) U operací, které nesplňují podmínky uvedené v bodě c), umístí na místě
snadno viditelném pro veřejnost, po zahájení realizace operace, alespoň jeden plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení s informacemi o operaci
o minimální velikosti A3. Pokud příjemce realizuje více operací v jednom místě
z jednoho programu, je možné pro všechny tyto operace umístit pouze jeden
plakát o minimální velikosti A3, a to při zachování dostatečné čitelnosti všech
textů.
V případě elektronického zobrazovacího zařízení, které bude zobrazovat informace o více projektech, mohou informace/ plakáty/ na obrazovce rotovat. Plakát nebo elektronické zobrazovací zařízení musí být umístěn/o minimálně po celou dobu fyzické realizace operace45. Plakát může být nahrazen jiným nosičem,
kde budou informace zobrazeny, např. deska, billboard, plachta apod., při dodržení minimální velikosti A3. U elektronického zobrazovacího zařízení musí být
velikost zobrazovací plochy (displeje, obrazovky) o min. velikosti A3. V případech, kdy nelze umístit plakát v místě realizace operace (např. projekty zaměřené na sociální práci v terénu apod.), je možné plakát umístit v sídle příjemce.
e) V případě operací strategického významu46 a operací, jejichž celkové náklady
přesahují 10 000 000 EUR, je příjemce povinen zorganizovat komunikační akci
(např. tiskovou konferenci u příležitosti otevření operace) nebo jinou komunikační aktivitu (např. drobnou mediální kampaň v regionu) a včas pozvat zástupce řídicího orgánu a Evropské komise.47
Minimální informace, které budou uvedeny na nástrojích povinné publicity, jsou:


název operace v plné nebo zkrácené formě;



hlavní cíl operace;



informace naplňující povinnost dle kap. 17.2 písm. b).

Pravidla týkající se zveřejňování nástrojů povinné publicity a souvisejících činností (informace na webových stránkách a sociálních sítích) je nutno splnit co nejdříve od fyzického zahájení operace, nejpozději však do doby předložení první Zprávy o realizaci (dále jen „ZoR“). Příjemce o splnění těchto povinností informuje v první ZoR operace, v případě jednoetapových operací pak v Závěrečné zprávě o realizaci operace.

45

Ustanovení písm. d) se nevztahuje na konečné příjemce finančních nástrojů.
V souladu s Obecným nařízením, čl. 2 odst. 5), je za operaci strategického významu považována operace (tj. projekt nebo i
skupina více projektů), která významným způsobem přispívá k dosažení cílů programu a která je předmětem zvláštních monitorovacích a komunikačních opatření. V souladu s doporučením EK by měla být vybrána minimálně jedna strategická operace
pro každý cíl programu. Termín strategické operace není shodný s termínem velké projekty, který se používal v předchozích
programových obdobích. Problematika bude upřesněna po vydání metodického doporučení EK v roce 2022.
47 Pozvání Evropské komise doporučujeme konzultovat a realizovat ve spolupráci s řídicím orgánem.
46
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V případě investičních projektů a povinnosti dle písmene c), u kterých je první etapa
věnována pouze projektové a administrativní přípravě a k fyzické realizaci investice
dochází až v další etapě operace, je povinen příjemce splnit povinnou publicitu operace
nejpozději do předložení nejbližší ZoR v rámci které došlo k zahájení fyzické realizace
v rámci operace.48
Pokud příjemce využije možnost vystavení dočasného billboardu, pak tuto povinnost
splní také nejpozději do doby předložení první ZoR, nebo do předložení nejbližší ZoR,
v rámci které došlo k zahájení fyzické realizace v rámci operace. Dočasný billboard
nahradí permanentním billboardem nebo stálou pamětní deskou nejpozději 3 měsíce po dokončení operace. O splnění této povinnosti pak příjemce informuje v první
Zprávě o udržitelnosti projektu.
V případě změny právního aktu v oblasti celkových nákladů operace, nebo rozpočtu
projektu (toto platí pro případy, kdy nejsou celkové výdaje přímo uvedeny v právním
aktu), dojde k revizi naplnění povinností příjemce. Dojde-li k navýšení celkových nákladů operace nad limity uvedené v odst. 1 písm. c), musí splnit příjemce povinnosti
uvedené v tomto odstavci do předložení nejbližší další ZoR projektu. V případě ponížení celkových nákladů operace, kdy příjemce již splnil povinnost podle tohoto článku
písm. c) a nově by se na něj vztahovala pouze povinnost vystavit plakát (písm. d), má
se za to, že povinnou publicitu splnil již umístěním billboardu a plakát vystaven být
nemusí.
V případě finančních nástrojů subjekt provádějící finanční nástroje prostřednictvím
smluvních podmínek zajistí, aby koneční příjemci plnili požadavky stanovené výše
pod písm. c).
Příjemce, ani konečný příjemce v případě finančních nástrojů, není oprávněn jakkoli
bránit propagaci zrealizované operace. Příjemci jsou povinni poskytnout minimální součinnost při propagaci operací v realizaci a zrealizovaných operací:
i.
ii.

pokud tato propagace nebude vyžadovat jeho součinnost;
pokud propagace operace bude vyžadovat součinnost příjemce, je povinen ji
poskytnout v rozumné míře, a to tak, že neponese žádné další finanční náklady
na tuto součinnost;

17.3 Povinné a nepovinné nástroje publicity:
Mezi povinné nástroje publicity závazné pro všechny příjemce patří:


dočasný billboard/ stálý billboard/ trvalá pamětní deska;

48

Například dopravní stavební projekty, kdy fyzickou realizací operace jsou vnímány první stavební úkony v terénu. Naopak
pořízení přístrojového vybavení v rámci operace takto vnímáno není a povinnost dle písmene c) je nutno naplnit do předložení
první ZoR.
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plakát minimální velikosti A3 nebo elektronické zobrazovací zařízení (definice
viz kap. 17.2 písmeno d);



komunikační akce nebo aktivita pro operace strategického významu, či operace,
jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 10 mil. EUR;



informace na webové stránce nebo post na sociální síti (existují-li).

Všechny ostatní komunikační nástroje a aktivity spadají mezi nepovinné nástroje
/volitelnou publicitu (tzn. nejsou vyžadovány ze strany EK). Případné požadavky
ŘO na tzv. nepovinné nástroje či volitelnou publicitu a jejich specifikace jsou uvedeny
v dokumentaci k příslušné výzvě.
Při využití všech povinných i nepovinných nástrojů musí být respektována grafická pravidla pro jejich zpracování. Pravidla použití log na povinných a nepovinných nástrojích
jsou detailně zpracována v Manuálu Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027.49
Příjemci mohou vyžívat generátor povinné publicity, který bude umístěný na webových
stránkách www.opd.cz.
17.3.1 Povinné prvky na povinných i nepovinných nástrojích/volitelné publicity
Povinné prvky stanovené Obecným nařízením jsou závazné pro všechny příjemce a
všechny nástroje (povinné i nepovinné/volitelné) dle pravidel definovaných v kapitole
17.2 a jsou to:



znak EU
povinný text „Financováno Evropskou Unií“/“Spolufinancováno Evropskou
Unií“50, který se vždy uvádí celý a musí být umístěn vedle znaku EU (případně
pod znakem EU).

17.3.2 Obecná pravidla pro používání log
a) Grafické normy pro znak Unie a vymezení standardních barev tvoří přílohu č. IX.
Obecného nařízení, která je transponována do Manuálu Jednotného vizuálního
stylu fondů EU v programovém období 2021-2027 včetně kombinace znaku

49

Manuál JVS je k dispozici na www.opd.cz a na www.dotaceeu.cz
Doporučuje se užívat text „Financováno Evropskou unií“ v případech, kdy podpora ze zdrojů EU je 100 % a text „Spolufinancováno Evropskou unií“ v ostatních případech. Pro snadné používání bude připraven generátor povinné publicity. U projektů
financovaných v rámci iniciativy NextGenerationEU se využijte znaku EU a text Evropská unie doplněný textem NextGenerationEU.
50
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Unie a textové části do loga EU. Pro účely těchto Pravidel se logem EU rozumí
znak EU včetně povinného textu.
b) V celém programovém období 2021-2027 nepoužívají řídicí orgány logo/logotyp
vlastního programu ani další loga zvýrazňující podporu EU. Název programu či
fondu není v souladu s Obecným nařízením přípustný ani jako součást loga EU.
c) V případě financování komunikačních aktivit pro programové období 2021-2027
(PO 2021-2027) z finančních prostředků určených pro programové období 20142020 (PO 2014-2020) musí být na nástroji naplněny pravidla pro publicitu financujícího programu (tj. PO 2014-2020). Jedním z řešení je uvádět současně logolinky programu PO 2014-2020 a logolinky PO 2021-2027, umožňuje-li-to formát předmětu/ komunikační aktivity. Doporučujeme tato loga uvádět vždy odděleně od sebe na jiné části nástroje (např. na webových stránkách – v záhlaví a
zápatí stránky; na publikaci – na přední a zadní obálce atp.), případně logolink
programu PO 2014-2020 nahradit textovou informací naplňující povinnosti povinné publicity daného programu v PO 2014-2020 (tj. uvést název fondu a programu do tiráže publikace nebo do zápatí webu).
d) Loga se vždy umisťují tak, aby byla zřetelně viditelná. Jejich umístění a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu.
e) Loga se doporučuje umisťovat tak, aby řazením horizontálně vedle sebe nebo
vertikálně pod sebe dodržovala následující pravidlo o pozici: Logo EU je na
první pozici zleva v horizontálním řazení a na nejvyšší pozici ve vertikálním
řazení. Pokud je použito logo instituce zastávající funkci ŘO OPD2021+, je
umístěno na druhé pozici. Pokud je kromě loga ŘO OPD2021+ použito i další
logo (například příjemce), je umístěno na třetí pozici51.
f) Logo EU musí mít, v souladu Přílohou č. IX Obecného nařízení, vždy nejméně
stejnou velikost (výšku) jako všechna ostatní použitá loga, a to jak při horizontálním, tak vertikálním řazení.
g) Při řazení několika log za sebou se musí vždy dodržovat ochranné zóny jednotlivých log, pokud je mají stanovené. Pravidla pro užívání loga EU včetně ochranných zón definuje Manuál jednotného vizuálního stylu.
h) Preferované zobrazení loga EU je v barevném provedení, monochromatické vyobrazení lze použít ve specifických případech52.

51

Důvodem je sjednocení vizuálního stylu povinných nástrojů publicity a sjednocení vstupu pro naprogramování Generátoru
nástrojů povinné publicity v PO 2021-2027.
52 Specifickým případem je například využití loga EU na materiálech nebo technologií omezující či neumožňující použití barevné
verze (například tisk na textil nebo gravírování do skla a rytí do kamene nebo kovu.)
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i) Grafické odchylky, které nejsou rozeznatelné pouhým okem, nejsou považovány
za porušení grafických pravidel.
j) Pořízení černobílé kopie barevného originálu se nepovažuje za nedodržení pravidel publicity.
k) Minimální rozměry loga EU definuje Manuál Jednotného vizuálního stylu
fondů EU v programovém období 2021-2027.

17.3.3 Konkrétní povinnosti pro používání log
U povinných nástrojů budou použita nanejvýše tato loga, přičemž povinné je použití
loga EU.
Při použití více log, se loga vždy musí zobrazovat v následujícím pořadí po sobě:
a) Logo EU (znak EU a povinný text).
b) Případně logo (jedné) instituce pověřené funkcí ŘO OPD2021+53 jako partnera
ve financování komunikační aktivity. Manuál pro užití loga Zprostředkujícího
subjektu OPD2021+ je dostupný na www.opd.cz/dokumenty.
c) Případně jedno logo příjemce (nepovinné).
Nikde na nástroji nebude možné použít další loga (dodavatelů apod.). Tato povinnost platí pro všechny příjemce.
Příklady:
ŘO OPD2021+
Logo ŘO OPD2021+ bude použito pro všechny projekty, které NEJSOU financované
či spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

ZS OPD2021+
Logo Zprostředkujícího subjektu OPD2021+ bude použito pro všechny projekty financované či spolufinancované z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
(s výjimkou projektů, u kterých bude použito základní logo SFDI – viz Manuál pro užití
loga SFDI).

53

V případě schválením řídicím orgánem je možné nahradit logo instituce zastávající funkci ŘO logem zprostředkujícího subjektu (ZS).
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Logo Zprostředkujícího subjektu OPD2021+ je v průběhu aktuálně probíhajícího programového období EU zastřešujícím vizuálním prvkem pro infrastrukturní projekty a
akce financované a spolufinancované z prostředků SFDI.

V případě nepovinných nástrojů/volitelné publicity bude na nástroji povinně použito
logo EU. Dále je možné na nástroji umístit i jiná loga včetně partnerů a dodavatelů. Je
však doporučeno respektovat zónu povinné publicity, tak jak ji definuje Manuál Jednotného vizuálního stylu, tzn., nedoporučuje se umisťovat další loga, vyjma log financujících subjektů, do jedné horizontální linie při horizontálním řazení log, nebo do jedné
vertikální linie při vertikálním řazení log při zachování obecného pravidla bod 16.3.2
písmena e), pokud to technické řešení pro daný nástroj umožňuje.

17.4 Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokynu pro vytvoření znaku Unie a vymezení standardních barev
17.4.1 Pokyny pro vytvoření znaku a vymezení standardních barev
Znak Unie se vytvoří v souladu s grafickými normami stanovenými Obecným nařízením54. Znak Unie se vymezení standardních barev musí být v souladu s Manuálem
Jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021-2027
(www.opd.cz).
17.4.2 Technické vlastnosti zobrazení znaku Unie
1. Znak Unie uvedený v Obecném nařízení se na internetových stránkách zobrazuje v barevném provedení. Ve všech ostatních médiích se barevné provedení
použije, kdykoliv je to možné, monochromatickou verzi lze použít pouze v odůvodněných případech.
2. Znak Unie musí být vždy umístěn tak, aby byl zřetelně viditelný. Jeho umístění
a velikost musí být úměrné rozměrům použitého materiálu nebo dokumentu.
54

Výjimku mají z rozhodnutí Evropské komise programy INTERREG.
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3. Je-li znak Unie uvedený na internetové stránce příjemce, musí být viditelný
při otevření internetové stránky v rámci prohlížecí plochy digitálního zařízení,
aniž by byl uživatel nucen přesunout se na spodní část této stránky.
4. Logo EU se skládá ze znaku EU v jedné z barevných variant a plochy s doplňkovým textem (v černé, bílé nebo základní modré barvě). Doplňkový text může
být v českém nebo anglickém jazyce popř. může být použita dvojjazyčná verze.
5. Doplňkový text „Spolufinancováno Evropskou unií“ nebo „Financováno Evropskou unií“ se vždy uvádí celý a musí být uveden vedle znaku, případně pod
znakem EU. V případě, kdy byl projekt méně než ze 100 % financován z Evropské unie, je doporučeno uvést logo se zněním „Spolufinancováno Evropskou unií“. V případě, kdy byl projekt ze 100 % financován z Evropské unie,
je doporučeno uvést logo se zněním „Financováno Evropskou unií“.
6. Pro vytvoření prohlášení o financování je použit typ písma Ubuntu (medium).
V případě nemožnosti fontu Ubuntu, se doporučuje využívat font Arial. Další doporučené typy písma jsou: Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet a Verdena. Písmo nesmí být vyznačeno kurzívou, nesmí být podtrženo a nesmí obsahovat efekty. Použitá velikost písma musí být úměrná velikosti znaku. Jako
barva písma se v závislosti pozadí použije barva Reflex Blue, černá nebo bílá.
Pro doprovodný text na výstupech povinné publicity se používá písmo Montserrat.
7. Jsou-li kromě znaku Unie zobrazena další loga, musí mít znak Unie nejméně stejnou velikost, měřeno na výšku nebo šířku, jako největší z těchto
dalších použitých log.
8. Do ochranné zóny loga nesmí zasahovat jiné texty, loga, obrázky nebo jiné vizuální prvky, které by mohly omezit čitelnost.
9. Minimální výška loga EU musí být 1 cm. Pokud je logo EU malé, použití dvojjazyčné verze se nedoporučuje. Minimální výška znaku v této verzi musí být 2 cm.
10. Pro usnadnění tvorby povinných nástrojů bude spuštěn generátor nástrojů povinné publicity projektů podpořených z fondů EU. Na stránkách lze vygenerovat
jednotlivé výstupy ve formátu PDF určené pro tisk, nebo JPG určené pro zobrazení na obrazovkách.

17.4.3 Technické parametry nástrojů povinné publicity
Zóna povinné publicity je oblast pro umístění loga EU a případně loga ŘO
OPD2021+/ZS OPD2021+ či příjemce. Logo EU se umísťuje v souladu s Manuálem
Jednotného vizuálního stylu fondů EU pro programové období 2021-2027. Vlastní
vzhled nástrojů povinné publicity musí vždy minimálně splňovat požadavky z Obecného nařízení, Manuálu Jednotného vizuálního stylu fondů EU pro programové období
2021-2027 a těchto Pravidel.
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V případě umístění jednoho loga (logo EU) se logo zarovnává napravo v rámci zóny
povinné publicity. V případě umístění dvou log (logo EU a logo ŘO OPD2021+/ZS
OPD2021+) se logo EU zarovnává nalevo a logo ŘO OPD2021+/ZS OPD2021+ se
zarovná napravo v rámci zóny povinné publicity. Při umístění tří log (logo EU, logo ŘO
OPD2021+/ZS OPD2021+ a logo třetí strany) se logo EU zarovná nalevo, logo ŘO
OPD2021+/ZS OPD2021+ se zarovná doprostřed a logo třetí strany se zarovná napravo v rámci zóny povinné publicity.
Nástroje povinné publicity musí obsahovat informace:





Celý/zkrácený název projektu/operace (není potřeba uvádět číslo projektu)
Text „byl spolufinancován“ nebo „byl financován“ (popř. v množném čísle, pokud
se jedná o více projektů).
Hlavní cíl projektu/operace (stručný popis v čem projekt pomohl)
Loga

Stálá pamětní deska
Stálá pamětní deska musí být vyrobena z odolného a trvalého materiálu. Její minimální
velikost je 300 x 400 mm. Velikost textu jednotlivých řádků je stanovena parametricky
dle rozsahu textu.
Dočasný/permanentní billboard
U dočasného/permanentního billboardu jsou definovány dvě varianty velikostí:



U projektů do 1 mil. EUR – minimální velikost 2100 x 2200 mm
U projektů nad 1 mil. EUR – minimální velikost 5100 x 2400 mm

Pole s informacemi o projektu (neslouží k umístění loga) je možné nahradit vizualizací,
fotografií projektu, případně grafikou k danému projektu. V případě billboardu s více
projekty lze umístit koláž složenou z více fotografií/vizualizací. U dočasného/permanentního billboardu s více projekty/operacemi, není povinnost na výstup vkládat fotografie. Velikost textů jednotlivých řádků je stanovena parametricky dle rozsahu textů.
Plakát A3
Minimální velikost plakátu je A3, tj. 297 x 420 mm (v případě tisku na spad a ořezu
může být formát menší o seříznutou plochu). Na plakát lze umístit více projektů/operací
v jednom místě realizace. V případě potřeby umístění více operací na jeden plakát jsou
jednotlivé operace řazeny vertikálně. Pořadí operací není stanoveno. Doporučuje se
řadit dle abecedního pořádku. Velikost jednotlivých řádků je stanovena parametricky
dle rozsahu textu.
Elektronická obrazovka
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Minimální zobrazení na obrazovce je Full HD, tj. 1920 x 1080 px. Při zobrazení na obrazovce lze umísit více projektů/operací formou rotující prezentace jednotlivých plakátů. Velikost textu jednotlivých řádků je stanovena parametricky dle rozsahu textů.

17.5 Finanční opravy
Nastavení mechanismu finančních oprav za nedodržení pravidel publicity je důležitá
z hlediska dodržování nastavených Pravidel ze strany všech příjemců a vychází z čl.
50 odst. 3 Obecného nařízení.
V případě chybného provedení povinného nástroje, je možné sjednat nápravu opravením, či umístěním nového nástroje. Příjemce podpory bude v souladu s ustanovením
§ 14f odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.55 vyzván k nápravě v náhradní lhůtě. Pokud příjemce podpory nápravu ve lhůtě učiní, není přistoupeno k uplatnění finanční opravy,
jelikož se v souladu s ustanovením § 14f odst. 2 téhož zákona nejedná o porušení
rozpočtové kázně. K nápravě zjištěného nedostatku je vždy stanovena přiměřená lhůta.
U všech pochybení v oblasti publicity platí následující pravidla:
1. Jakékoli pochybení podléhající finanční opravě musí být viditelné/ rozpoznatelné
pouhým okem. Při porušení pravidel publicity, které není viditelné/ rozpoznatelné pouhým okem, musí být v právním aktu o poskytnutí/ převodu podpory
zahrnuto mezi porušení ostatních povinností, tj. povinností stanovených dle § 14
odst. 4 písm. i) zákona č. 218/2000 Sb., jejichž nedodržení není neoprávněným
použitím podle § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb.
2. K nápravě je vždy stanovena přiměřená lhůta v souladu s § 14f odst. 1 zákona
č. 218/2000 Sb.
3. Ve vydaném právním aktu o poskytnutí/převodu podpory bude v souladu s §14
odst. 5 rozpočtových pravidel stanoven procentní podíl odvodu za porušení podmínek publicity. Procento bude vyměřeno z celkové částky dotace v souladu
s MP indikátory, evaluace a publicita.
4. Veškerá dokumentace bude uložena v MS 2021+.
Pochybení jsou rozdělena do dvou typů:
a) pochybení v případě povinných nástrojů,
b) pochybení v případě nepovinných nástrojů.

55 Ustanovení § 14f odst. 1 rozpočtových pravidel vyžaduje splnění 3 zákonem stanovených podmínek, přičemž zcela

esenciální
je již dopředu stanovený snížený odvod dle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel (u „dalších podmínek“ dle § 14 odst. 4 písm. g)
rozpočtových pravidel) a reálná možnost nápravy.
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17.5.1 Pravidla pro řešení pochybení u povinných nástrojů
Při zjištění, že příjemce podpory porušil konkrétní pravidlo v oblasti publicity na některém z povinných nástrojů (viz kap. 17.3), bude příjemce podpory písemně vyzván ŘO
OPD2021+ k nápravě v přiměřené lhůtě nezbytně nutné na zjištění nápravy, a to v souladu s § 14f odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.56 a 57. Poté bude uplatněn následující postup:
1. Příjemce podpory nápravu ve stanovené lhůtě učiní – není uplatněna finanční
oprava / odvod za porušení rozpočtové kázně, vratky.
2. Příjemce podpory nápravu ve stanovené lhůtě neučiní nebo ji učiní chybně – poskytovatel dotace v souladu s Metodickým pokynem CHJ č. 4 - Metodikou předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky (dále jen „Metodický pokyn CHJ č. 4“) zašle podnět na orgány finanční správy. Finanční opravy u povinných
nástrojů jsou blíže upřesněny v Tabulce č. 1.
3. U povinných nástrojů je náprava možná vždy, a to opravou chybně provedeného
nástroje, či umístěním nástroje nového.
Tabulka 1: Finanční opravy u povinných nástrojů
Nástroj
publicity

Povinné
nástroje

Pochybení

Výše finanční opravy

Nástroj chybí zcela.
Na nástroji chybí, nebo je chybně:
Logo EU včetně povinného textu (rozměr, umístění
apod.)
Předepsaný rozměr nástroje58
Na nástroji je uvedeno nadbytečné logo zvýrazňující
podporu EU (jiné logo, nežli znak EU s doprovodným textem Spolu/Financováno Evropskou unií, případně NextGenerationEU)

1,0 %
0,5 %

0,1 %

56 Ustanovení § 14f odst. 1 rozpočtových pravidel vyžaduje splnění 3 zákonem stanovených podmínek, přičemž zcela esenciální

je již dopředu stanovený snížený odvod dle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel (u „dalších podmínek“ dle § 14 odst. 4 písm. g)
rozpočtových pravidel) a reálná možnost nápravy.
57 Poskytovatel dotace postupuje v souladu Metodickým pokynem CHJ č. 14 k ustanovení § 14e a § 14f zákona č. 218/2000 Sb.
58 Týká se pouze plakátu A3 a jeho obdob dle bodu 17.4.3.
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17.5.2 Pravidla pro uplatňování finančních oprav u nepovinných nástrojů / volitelné publicity
Při zjištění, že příjemce podpory porušil konkrétní pravidlo v oblasti publicity na některém z nepovinných nástrojů, bude příjemce podpory písemně vyzván ŘO OPD2021+
k nápravě ve lhůtě úměrné době nezbytně nutné na zajištění nápravy a to v souladu s
§ 14f odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb.59. Poté bude uplatněn následující postup:
1. Příjemce podpory nápravu ve stanovené lhůtě učiní – není uplatněna finanční
oprava/odvod za porušení rozpočtové kázně, vratky.
2. V případě, že nedojde k nápravě ani vrácení prostředků, postupuje poskytovatel v souladu s Metodickým pokynem CHJ č. 4 k předávání podnětů na orgány
finanční správy.
Finanční opravy u nepovinných nástrojů/volitelné publicity jsou blíže upřesněny v Tabulce č. 2.
Tabulka 2: Finanční opravy u nepovinných nástrojů / volitelné publicity
Nástroj publicity

Pochybení

Úroveň pochybení

Výše finanční
opravy

Logo EU
Nepovinné nástroje / volitelná
publicita

59

-

chybí zcela

-

je uveden chybně
(rozměr, absence
nebo chyba v doprovodném textu
apod.)

(znak EU včetně povinného textu)
Logo EU (znak EU
včetně povinného
textu)

0,03 %

0,01 %

ŘO postupuje v souladu Metodickým pokynem CHJ č. 14 k ustanovení § 14e a § 14f zákona č. 218/2000 Sb.
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18 ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ
18.1 Základní pravidla způsobilosti výdaje
Příspěvek z EU fondů v rámci OPD2021+ je možné poskytnout pouze na způsobilý výdaj,
který kumulativně naplňuje následující podmínky:

18.1.1 Věcná způsobilost výdaje
Výdaj je v souladu s
 pravidly způsobilosti výdajů stanovenými v Obecném nařízení a specifických nařízeních





k EFRR a FS;
pravidly způsobilosti stanovenými na národní úrovni;
právními předpisy ČR a EU relevantními pro danou operaci;
pravidly a cíli OPD2021+;
podmínkami podpory, stanovenými v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.

18.1.2 Přiměřenost výdaje
Přiměřeností výdaje se rozumí, že výše výdaje odpovídá cenám v místě a čase obvyklým a
výdaj je vynaložen v souladu s principy 3E, tj.60
 hospodárnosti (minimalizace výdajů nutných k dosažení cílů projektu při dodržení od-

povídající kvality stanoveného cíle61);
 účelnosti (přímá vazba na cíle projektu a nezbytnost pro jeho realizaci);
 efektivnosti ((minimalizace poměru mezi vynaloženými prostředky a dosaženými vý-

stupy).
Výše způsobilého výdaje bude upravena na základě rozhodnutí ŘO v případě, že výše výdaje
vykázaná příjemcem nesplňuje požadavek na přiměřenost výdaje. Případná úprava výše způsobilého výdaje bude ŘO řádně zdůvodněna a žadateli / příjemci tato informace na jeho žádost
poskytnuta.
Výdaje vyplývající ze změn smluv/závazků podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, včetně vyhrazených změn závazků podle § 100 odst. 1 (např. změny cen
v průběhu veřejné zakázky v důsledku inflace) jsou obecně způsobilé. Toto je možné jen za
předpokladu, že předmět změny závazku je obecně podporovaná aktivita (případně jde o podporovanou aktivitu v konkrétním programu), poskytovatel podpory navýšení dotace podpoří a
60

Viz § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a čl. 73 odst. 2 Obecného nařízení.
Při posuzování hospodárnosti výdaje je rovněž nutné zohlednit plnění zásady stanovené v § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.
61
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rozhodne o změně právního aktu o poskytnutí podpory na základě žádosti příjemce (platí v
případě, že změna vede k navýšení dotace; jinak se postupuje dle pravidel pro provádění změn
rozpočtu uvedených v pravidlech pro žadatele a příjemce programu). Zadavatel by měl postupovat v souladu s doporučeními a stanovisky, týkajících se změn závazků uveřejněných na
Portálu k veřejným zakázkám (viz Metodická stanoviska - Portál o veřejných zakázkách (portalvz.cz)).

18.1.3 Časová způsobilost výdaje
Způsobilým výdajem pro příspěvek z OPD2021+ je z časového hlediska výdaj, který vznikl
příjemci a byl uhrazen v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2029.
Za způsobilé lze považovat jak výdaje vzniklé v průběhu realizace projektu i výdaje, které předcházejí realizaci projektu a jsou pro realizaci projektu nezbytné62. Realizaci projektu je možné
zahájit i před samotným předložením žádosti o podporu či jejím schválením63.
Příjemce však nemůže získat podporu na projekt, který byl fyzicky dokončen64 nebo plně proveden před předložením žádosti o podporu (popř. před předložením předběžné žádosti o podporu v případě dvojkolového modelu hodnocení), a to bez ohledu na to, zda příjemce provedl
související platby, či nikoliv65.
Z hlediska časové způsobilosti je třeba vždy posoudit, zda se náklad vztahuje k období realizace projektu, či zda okamžikem vzniku spadá již do období přesahující dobu fyzické realizace
projektu66; pokud je na účetním dokladu uveden jasně identifikovatelný časový údaj, ŘO vychází z tohoto údaje. Příkladem nezpůsobilých nákladů jsou takzvané náklady příštích období,
jako jsou předplacené služby SW provozní podpory, která spadá do období udržitelnosti. Výdaje vzniklé v období po ukončení fyzické realizace projektu nejsou způsobilé pro příspěvek
z EU fondů s výjimkou případů, kdy takto vzniklé výdaje jsou vázány na náklad, který vznikl
v období realizace projektu (typicky výdaje na platy zaměstnanců vykonávajících činnost v projektu vyplacené po ukončení fyzické realizace projektu).67 Výjimku z tohoto pravidla tvoří dále
výdaje za následný závěrečný audit projektu provedený z podnětu nositele projektu na žádost
poskytovatele podpory.

62

Pravidla některých režimů veřejné podpory ze způsobilých výdajů projektů vyřazují výdaje na realizaci projektu vzniklé před
předložením žádosti o podporu, více viz kapitola 8.2 MP pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období
2021-2027.
63 V případě operací, na jejichž realizaci je poskytnuta veřejná podpora nebo podpora de minimis, je možnost zahájit práce na
operaci před podáním žádosti o podporu upravena v předpisech EU upravujících pravidla pro poskytnutí příslušné veřejné
podpory, více viz kapitola 8.2 MP pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2021-2027.
64 Fyzickým dokončením se v tomto případě rozumí např. až okamžik, kdy již došlo ke kompletnímu dokončení všech stavebních
objektů (tj. včetně všech dokončovacích prací). Pouhé uvedení projektu do zkušebního provozu či předběžného užívání v průběhu realizace dokončovacích prací není považováno za fyzické dokončení resp. plné provedení
65 Viz čl. 63 odst. 6 Obecného nařízení.
66 S výjimkou projektů technické pomoci, kdy může být způsobilým výdajem rovněž předplacení služby spočívající v poskytnutí
licence na dobu, která je delší než realizace projektu technické pomoci, pokud bude licence využívaná rovněž v navazujících
projektech technické pomoci a její předplacení na delší dobu je hospodárnější, než poskytnutí licence na dobu realizace jednoho projektu. Předplacené služby nesmí přesáhnout konečné datum pro časovou způsobilost výdajů, tj. 31. prosinec 2029.
Dané se také nevztahuje na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou dle podmínek kap. 6. 9, MP pro způsobilost výdajů a
jejich vykazování v programovém období 2021-2027. část „dovolená“.
67 Takový výdaj musí být vyúčtován a proplacen nejpozději v závěrečné žádosti o platbu.
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Časová způsobilost výdajů projektu může být omezena v právním aktu o poskytnutí/převodu
podpory.

18.1.4 Způsobilost projektů dle místa
V rámci OPD2021+ lze podpořit pouze projekty realizované v programové oblasti OPD2021+,
tj. na území ČR.

18.1.5 Způsob vykazování výdajů
V OPD2021+ bude pro způsobilé výdaje uplatněna metoda úplného vykazování výdajů. To
znamená, že každý výdaj musí být identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný příslušným
účetním, daňovým či jiným dokladem, popřípadě další podpůrnou dokumentací.
Prostřednictvím účetních, daňových či jiných dokladů prokazuje příjemce vždy časovou způsobilost pro vznik výdaje, přímou vazbu vynaloženého výdaje na projekt a jeho nezbytnost pro realizaci projektu.
V rámci úplného vykazování výdajů dochází ke stanovení výše způsobilých výdajů pro příspěvek z EU fondů na základě vykázání skutečně vzniklých a uhrazených výdajů prostřednictvím
jejich doložení účetním, daňovým či jiným dokladem.
Pokud není vstup do projektu68 zcela využíván nebo neslouží zcela pro naplnění cílů projektu,
je za způsobilý výdaj považována pouze alikvotní část z jeho výše stanovené dle pravidel u jednotlivých typů výdajů69. Způsob výpočtu způsobilé části se může odvíjet např. od časového
využití zařízení pro účely projektu a bude nastaven v rámci posuzování žádosti o podporu a
pak případně v rámci posuzování změny projektu.
Příjemce podpory musí doložit a archivovat výpočet alikvotní části, vztahující se k době realizace projektu, včetně důvodu případné změny a nového výpočtu.

18.2 Pravidla způsobilosti pro některé typy výdajů
V této kapitole jsou uvedena specifická pravidla či omezení a způsob dokladování pro některé
typy výdajů.
Způsobilost výdajů pro jednotlivé specifické cíle, vč. projektů realizovaných v režimu
veřejné podpory budou vždy upřesněny v dokumentaci k příslušné výzvě.

68

Např. majetek, materiál, zásoby, nákup služeb nebo míra zapojení osoby do projektu.
Pořizovací cena, cena stanovená dle znaleckého posudku, výše odpisu, cena za pronájem, splátky finančního leasingu, výše
osobního výdaje, výdaj za službu.
69
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18.2.1 Přímé realizační výdaje
Přímé realizační výdaje jsou výdaje přímo přispívající ke splnění cílů příslušného projektu.
Do přímých realizačních výdajů lze zahrnout např. i výdaje na dokumentaci skutečného provedení.
18.2.1.1 Náklady na přípravu a celkové zabezpečení projektu
Za způsobilé výdaje v rámci přípravy a celkového zabezpečení projektu jsou považovány výdaje na zpracování:

a) dokumentace k registraci projektu (obsahuje náklady na zpracování investičního záměru);

b) dokumentace projektu pro územní řízení a stavební řízení podle stavebního řádu nebo
jiných předpisů, a dokumentace skutečného provedení stavby);

c) náklady řízení přípravy a realizace projektu (náklady na autorský a technický dozor),
d) náklady inženýrské činnosti projektu,
e) projektové dokumentace (dle § 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb),

f) dokumentace pro provádění stavby (dle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

g) studie proveditelnosti (je-li požadována),
h) dalších podkladových studií a analýz dle specifických požadavků jednotlivých priorit a
typu projektu (hydrogeologický průzkum, odborný posudek, analýza rizik, technicko ekonomická analýza,

i) finanční a ekonomické analýzy (jsou-li požadovány),
j) projektové dokumentace pro projekty dodávek,
k) zadávací dokumentace dle ZVZ/ZZVZ, v platném znění (případně dle Pravidel pro zadávání zakázek nespadajících pod působnost ZVZ/ZZVZ uvedených v kapitole 20.2),
včetně organizace zadávacího řízení,

l) žádosti o podporu včetně vyplnění v IS KP21+,
m) manažerské řízení přípravy a realizace projektu.
Výše uvedené přímé realizační výdaje a výdaje na přípravu a zabezpečení projektu jsou
způsobilé v případě dodržení následujících podmínek:
1. vydání právního aktu o poskytnutí / převodu podpory;
2. vznik a úhrada výdajů projektu v období mezi 1. 1. 2021- 31.12.2029;
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3. dodržení povinností a pravidel při výběru zhotovitele na dodání prací, služeb a dodávek
v souladu s platným zněním ZVZ/ZZVZ případně Pravidel pro zadávání zakázek nespadajících pod působnost ZVZ/ZZVZ, uvedených v kapitole 20.2.
Jako způsobilé výdaje nelze v rámci projektové přípravy uznat tu část ceny (odměny zpracovatele), jejíž úhrada je podmíněna přiznáním podpory.
18.2.1.2 Vyvolané investice
Způsobilost výdajů na vyvolané investice posuzuje ŘO nebo ZS individuálně. Jedná se o výdaje, jejíž potřeba vznikla v přímé souvislosti s projektem – výstavbou dopravní infrastruktury.
Jedná se o nutné výdaje pro provedení stavby, kterým se stavebník nemohl vyhnout a které
musely být v souvislosti s realizovanou stavbou vynaloženy ve vztahu k cizímu majetku, jinak
by předmětná stavba nemohla vzniknout či být řádně užívána.
Aby vyvolané investice mohly být uznány za způsobilé, příjemce je povinen relevantním způsobem schváleným závazným dokumentem doložit nezbytnost těchto výdajů, např. podmínkou
ve schválené územně-plánovací dokumentaci či v pravomocném stavebním povolení. Rozsah
vyvolané investice musí odpovídat nákladům nutným na uvedení věci do původního stavu, ale
v souladu s příslušnými normami a ustanoveními.
Vyvolané investice tvoří následující skupiny výdajů (definice vychází z úpravy uvedené v § 29
odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů):
a) První skupinu tvoří výdaje na změnu cizí věci, např. rozšíření či prodloužení cizí komunikace, vybudování nájezdu na cizí dálnici, zvýšení nosnosti cizího můstku, násyp protihlukového valu na cizím pozemku, apod.
b) Druhou skupinu tvoří výdaje na pořízení věcí později převáděných do vlastnictví jiného
subjektu, např. páteřních rozvodů či přípojek vodovodů, kanalizace, plynu, trafostanic,
pozemků apod.
18.2.1.3 Dodatečné/nové práce a služby
V praxi stavebních zakázek je i přes veškerou možnou předchozí přípravu projektové dokumentace pravidlem, že se v průběhu provádění stavby objeví potřeba dodatečných/nových
prací, ať už z důvodu určitých úprav předmětu plnění, anebo proto, že potřeba konkrétní práce
v průběhu zadávacího řízení jednoduše nebyla zjištěna či z důvodu nejistoty ohledně financování takových prací. Pro takové případy existují přesně daná pravidla, pokud jde o rozsah a
postup zadávaní takových dodatečných/nových prací – viz § 66 ZZVZ, §198 ZZVZ a kapitolu
20.2.13 těchto Pravidel. Výdaje na tyto dodatečné/nové práce a služby jsou způsobilé v případě, že jsou dodržena zákonem, resp. těmito Pravidly stanovená pravidla pro zadávání těchto
prací.

18.2.2 Pořízení nehmotného majetku
Jedná se o:

112 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

 dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použití delší než jeden rok a v ocenění od výše

stanovené účetní jednotkou, a
 drobný nehmotný majetek s dobou použití delší než jeden rok a v ocenění do výše

stanovené účetní jednotkou.
Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout např. software, pořízení databází, práv duševního vlastnictví (licence, patenty, know-how apod.).
Způsobilým výdajem je pořizovací cena tj. cena včetně výdajů souvisejících s pořízením
(např. instalace).
Není-li majetek oceněn pořizovací cenou, je maximální výše způsobilých výdajů určena
na základě ocenění znaleckým posudkem, vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Dokladování





smlouva/objednávka;
inventární karta;
faktura, případně znalecký posudek;
doklad o úhradě.

18.2.3 Nákup pozemků
Pořizovací cena pozemků, může být započtena maximálně do výše 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt70. V případě opuštěných ploch a ploch dříve používaných k průmyslovým účelům71, které zahrnují budovy, se tento limit zvýší na 15 %.
V případě operací týkajících se zachování životního prostředí se výše uvedená omezení způsobilosti výdajů na nákup pozemku nepoužijí.
Pro finanční nástroje se tyto procentní sazby vztahují na příspěvek z programu vyplacený konečnému příjemci, v případě záruk na částku zaručeného úvěru.
Pozemek, bude oceněn znaleckým posudkem, který nesmí být starší než 6 měsíců před
pořízením nemovitosti, vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, či
v relevantních případech dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a

70

Výchozí pro výpočet je výše způsobilých výdajů bez výdajů na nákup pozemku, která odpovídá 90% celkovým způsobilým
výdajům projektu. Z této hodnoty se pak dopočte 10% limit představující maximální možnou hranici způsobilých výdajů na
nákup pozemku. V první fázi poskytovatel podpory ověřuje nepřekročení tohoto limitu v rámci hodnocení žádosti o podporu
ve vztahu k plánovaným způsobilým výdajům. Konečné ověření nepřekročení limitu probíhá v rámci administrace poslední
žádosti o platbu, tj. ve vztahu ke skutečně vynaloženým způsobilým výdajům.
71 Jedná se o nemovitost (území, areál, pozemek, objekt), která je nevyužívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká
jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Danou nemovitost nelze vhodně a efektivně
využívat, aniž by proběhl proces její regenerace.
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energetické infrastruktury. Příjemce může doložit znalecký posudek vyhotovený i po pořízení
nemovitosti, je však nezbytné, aby v posudku bylo uvedeno, že je zpracován k datu pořízení
nemovitosti.
Způsobilým výdajem je pořizovací cena nebo cena stanovená znaleckým posudkem72
podle toho, která z uvedených cen bude nižší, vždy však maximálně do limitu pro pořizovací cenu pozemku stanovenému výše.
Rozhodným okamžikem pro posouzení časové způsobilosti pořízení pozemku je datum,
ke kterému má vklad do katastru nemovitostí právní účinky. Smlouva o koupi pozemku
může být sepsána i před zahájením realizace projektu.
Dokladování





kupní smlouva;
znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou;
doklad o úhradě;
výpis z katastru nemovitostí nebo vyrozumění příslušného katastrálního úřadu o zapsání vlastnického práva k pozemku do katastru nemovitostí.
V případě, že vlastnické právo není ještě zaneseno do katastru nemovitostí, je možné
doložit vlastnictví prostřednictvím návrhu na vklad do katastru nemovitostí potvrzeného
katastrálním úřadem. Nejpozději v závěrečné žádosti o platbu musí být doložen převod
vlastnického práva.

18.2.4 Pořízení budovy, stavby
18.2.4.1 Nákup stavby nebo zřízení práva stavby73
ŘO může ve výjimečných a řádně odůvodněných případech povolit nákup staveb nebo práv
stavby, které jsou pro účely projektu určeny k demolici.
Cena stavby nebo práva stavby bude oceněna znaleckým posudkem, který nesmí být starší
než 6 měsíců před pořízením stavby nebo zřízením práva stavby, vyhotoveným dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.
Příjemce může doložit znalecký posudek vyhotovený i po pořízení stavby nebo po zřízení práva
stavby, je však nezbytné, aby v posudku bylo uvedeno, že je zpracován k datu pořízení stavby
či zřízení práva stavby.
Způsobilým výdajem je pořizovací cena nebo v případě práva stavby cena sjednaná dle
smlouvy o právu stavby, v obou případech maximálně však do výše ceny stanovené
znaleckým posudkem74.
72

V relevantních případech do výše ceny určené postupem dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury.
73 Dle § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
74 V relevantních případech do výše ceny určené postupem dle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury.
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V případě, že se stavba eviduje v katastru nemovitostí dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky, je rozhodným okamžikem pro posouzení časové způsobilosti pořízení stavby nebo práva stavby datum, ke kterému má vklad do katastru nemovitostí právní
účinky.
V ostatních případech, kdy se daná stavba neeviduje v katastru nemovitostí, je rozhodující
okamžik pro posouzení časové způsobilosti pořízení stavby účinnost právního aktu o převodu
vlastnických práv.
Dokladování
 kupní smlouva;
 listina, kterou se nabývá právo stavby (např. kupní smlouva);
 znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou;
 doklad o úhradě;
 výpis z katastru nemovitostí nebo vyrozumění příslušného katastrálního úřadu

o zapsání vlastnického práva ke stavbě do katastru nemovitostí
V případě, že vlastnické právo není ještě zaneseno do katastru nemovitostí, je možné
doložit vlastnictví prostřednictvím návrhu na vklad do katastru nemovitostí potvrzeného
katastrálním úřadem. Nejpozději v závěrečné žádosti o platbu musí být doložen převod
vlastnického práva.
U staveb, u nichž je již vydán kolaudační souhlas nebo rozhodnutí o předčasném užití
stavby nebo rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu, příjemce předkládá tato rozhodnutí.
U nedokončených (rozestavěných) staveb příjemce předloží platné stavební povolení
případně stavební ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a popř. další dokumentaci požadovanou řídicím orgánem (např. projektovou dokumentaci stavby).
18.2.4.2 Pořízení staveb formou výstavby a stavební úpravy
Konkrétní příklady způsobilých výdajů:
 předprojektová příprava - geologické, hydrologické, archeologické a pyrotechnické prů-

zkumy;
 projektová dokumentace - projektová dokumentace stavby vč. průkazu energetické ná-

ročnosti;
 zabezpečení výstavby - technický dozor investora, autorský dozor, inspekce bezpeč-

nosti a ochrany zdraví při práci, ekologický dozor, případně supervize;
 příprava a zařízení staveniště - demolice stávajících objektů, odstranění ekologických

zátěží;
 stavební práce podle projektové dokumentace - rekonstrukce stávajících prostor, popř.

jejich vnitřní úprava, nově postavené prostory, napojení na inženýrské sítě, terénní
práce a úpravy.
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Pokud je zhotovitel u projektů vybírán formou výběrového řízení, může být příjemce
vyzván k doložení dokumentace k výběrovému řízení.
Dokladování
 účetní/daňové doklady s jasnou identifikací předmětu plnění

Pokud nelze posoudit způsobilost výdaje podle identifikace předmětu plnění, je nutno
doložit objednávku, dodací list, předávací protokol a soupisy provedených prací.






smlouva, smlouva o dílo;
doklad o úhradě;
projektová dokumentace;
stavební deník;
doklady definované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu např. územní rozhodnutí; stavební povolení; kolaudační rozhodnutí; rozhodnutí
o předčasném užívání stavby; rozhodnutí o prozatímním užívání ke zkušebnímu provozu.

18.2.5 Pořízení nemovitosti prostřednictvím vyvlastnění
Výdaje na vyvlastnění nemovitosti (tj. pozemku nebo stavby) jsou způsobilé v případě, že vyvlastnění je realizováno na základě pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění dle zákona
č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.,
Způsobilým výdajem je nejvýše náhrada stanovená v rozhodnutí o vyvlastnění,
Způsobilým výdajem je rovněž výdaj stanovený dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, tj. výdaje na stěhování apod.
Celkové výdaje na pořízení pozemku prostřednictvím vyvlastnění nesmí přesáhnout
10% celkových způsobilých výdajů na projekt.

Dokladování




rozhodnutí o vyvlastnění;
doklad o úhradě;
výpis z katastru nemovitostí nebo vyrozumění příslušného katastrálního úřadu
o zapsání vlastnického práva k pozemku/stavbě do katastru nemovitostí
V případě, že vlastnické právo není ještě zaneseno do katastru nemovitostí, je
možné doložit vlastnictví prostřednictvím návrhu na vklad do katastru nemovitostí potvrzeného katastrálním úřadem. Nejpozději v závěrečné žádosti o platbu
musí být doložen přechod vlastnického práva.
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18.2.6 Pořízení movitých věci
Jedná se o:
 dlouhodobý hmotný majetek s dobou použití delší než jeden rok a v ocenění od výše

stanovené účetní jednotkou, a
 drobný hmotný majetek s dobou použití delší než jeden rok a v ocenění

do výše stanovené účetní jednotkou.
Do kategorie samostatných movitých věcí lze zahrnout pořízení kancelářského vybavení, vozidel, strojů, zařízení, hardware apod.
Způsobilým výdajem je pořizovací cena včetně výdajů souvisejících s pořízením (např.
montáž, doprava).
Nákup použitého zařízení může být považován za způsobilý výdaj, je-li pořizovací cena určena
na základě průkazného průzkumu trhu a je nižší než výdaje na obdobné nové zařízení. Toto
může být omezeno pravidly veřejné podpory.
V případě pořízení dlouhodobého majetku může být majetek oceněn rovněž na základě znaleckého posudku vyhotoveného znalcem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku.
Posudek nesmí být starší než 6 měsíců před pořízením majetku. Příjemce může doložit znalecký posudek vyhotovený i po pořízení daného majetku, je však nezbytné, aby v posudku bylo
uvedeno, že je zpracován k datu jeho pořízení.
Způsobilý není nákup použitého majetku v případě, že na jeho pořízení byly již předchozím
majitelem použity zdroje EU, státního rozpočtu či finanční prostředky použité na povinné spolufinancování projektu, jehož realizace ještě probíhá anebo se nachází ve fázi udržitelnosti.
Dané lze prokázat např. ustanovením v kupní smlouvě, případně na základě čestného prohlášení příjemce.
Dokladování
 dodací list;
 objednávka/smlouva;
 v případě nákupu použitého majetku průkazný průzkum trhu na tržní cenu/znalecký po-

sudek;
 faktura;
 doklad o úhradě;.
 inventární karta majetku

18.2.7 Odpisy
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného pro účely projektu jsou
způsobilým výdajem za dobu využívání tohoto majetku při realizaci projektu, a to za předpokladu,
že
nákup
takového
majetku
není
součástí
způsobilých
výdajů
na projekt.
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K pořízení takovéhoto majetku může dojít před začátkem fyzické realizace projektu nebo i
v průběhu jeho realizace.
Pro účely posuzování způsobilosti výdajů se za způsobilý výdaj považuje daňový odpis stanovený dle zákona o daních z příjmů. Je vypočtený ze vstupní ceny majetku, maximálně do výše
poměrné části ročních odpisů stanovené s přesností na měsíce či dny připadající na dobu realizace projektu.
Odpisy lze za způsobilé považovat za předpokladu splnění kumulativních podmínek:





umožňují to pravidla způsobilosti programu;
výše výdajů je doložena doklady, jejichž důkazní hodnota je rovnocenná fakturám;
náklady se týkají výhradně období, ve kterém je projekt realizován;
na pořízení odepisovaného majetku nebyly použity granty z veřejných zdrojů75.

Dokladování
 inventární karta majetku s uvedením pořizovací ceny majetku a obsahující zejména

informace o použité metodě daňového odepisování a částce ročních daňových odpisů;
 odpisový plán / informaci o použité metodě daňového odepisování

Pokud se majetek využívá pro realizaci projektu pouze z části, uvedené odpisy se zahrnou
do způsobilých výdajů pouze v alikvotní části.

18.2.8 Leasing
Leasing je způsob financování spočívající v pronájmu předmětu nutného pro realizaci projektu
na předem stanovenou dobu za dohodnutou odměnu, který je v případě finančního leasingu
spojený s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce. Rozlišujeme
dva základní druhy leasingu
1. finanční leasing - pronájem movité nebo nemovité věci, po jehož skončení přechází
předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce;
2. operativní leasing - pronájem movité nebo nemovité věci, po jehož skončení se předmět
leasingu zpravidla vrací pronajímateli.
18.2.8.1 Finanční leasing
Finanční leasing je způsobilým výdajem pouze v případě, pokud je způsobilý pro spolufinancování z EU fondů také předmět tohoto leasingu.
U leasingových smluv s doložkou o odkupu (nebo u smluv stanovujících minimální leasingové
období o délce odpovídající životnosti investice, která je předmětem smlouvy) nesmí částka

75

Viz čl. 67 odst. 2 písm. d) Obecného nařízení.
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způsobilá ke spolufinancování z EU fondů a národních veřejných zdrojů přesáhnout tržní hodnotu investice, která je předmětem leasingu.
Daně a finanční činnost pronajímatele související s leasingovou smlouvou nejsou způsobilými
výdaji.
Způsobilým výdajem jsou pouze splátky vztahující se k období realizace projektu.
Pokud není předmět leasingu využíván pouze pro účely projektu, je způsobilá pouze alikvotní
část leasingových splátek za příslušné období.
18.2.8.2 Operativní leasing
Operativní leasing je způsobilým výdajem i v případě, že předmět tohoto leasingu není způsobilý pro spolufinancování z EU fondů. V tomto případě je nutné prokázat, že předmět leasingu
je nezbytný pro realizaci projektu.
Způsobilé jsou pouze splátky, které se vztahují k období realizace projektu a současně k období, po které byl předmět leasingu pro daný projekt využíván.
Pokud není předmět leasingu využíván pouze pro účely projektu, je způsobilá pouze alikvotní
část leasingových splátek za příslušné období.
U tohoto typu leasingových smluv musí být nájemce schopen prokázat, že smlouva byla nejhospodárnější metodou k získání zařízení, tj. využití operativního leasingu musí být finančně
nejvýhodnějším řešením pro projekt. Z tohoto důvodu není způsobilým výdajem na leasing ta
část výdajů, o kterou přesahují výdaje na leasing výši výdajů, které by představoval běžný
pronájem stejného předmětu v daném čase a místě.
Dokladování
K prokázání způsobilých výdajů slouží například:





leasingová/nájemní smlouva, splátkový kalendář,
přijaté faktury vystavené za jednotlivé splátky a dále
doklad o zaplacení příslušných splátek (výpis z bankovního účtu).
pokud není předmět využíván pouze pro daný projekt nebo jeho využití není totožné
s dobou realizace projektu, je příjemce povinen doložit výpočet poměrné části leasingu/nájmu, kterou si nárokuje jako způsobilou. Z tohoto výpočtu musí být zřejmá
doba, po kterou byl předmět leasingu/nájmu využíván pro daný projekt, skutečná výše
splátek leasingu/nájemného za rok, metodika výpočtu způsobilého leasingu/nájemného
po období realizace projektu a dále celková výše způsobilého leasingu/nájemného.
Výše uvedené platí též pro finanční leasing.
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18.2.9 Materiál a zásoby
Z kategorie výdajů za materiál a zásoby jsou způsobilými výdaji takové výdaje, které jsou nezbytné pro naplnění cílů projektu.
Jedná se zejména o materiál, movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu
na výši ocenění, dále nedokončenou výrobu a polotovary, výrobky atd. dle prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví.
Dokladování
 objednávka / smlouva;
 inventární karta, účetní doklad o pohybu zboží a spotřebování nebo vytvoření výrobku

tam, kde je to relevantní;
 faktura, pokladní doklad;
 dodací list;
 doklad o úhradě.

18.2.10

Osobní výdaje

Osobní náklady zaměstnanců zapojených do implementace OPD2021+ jsou způsobilé pro příjemce, kteří mohou čerpat prostředky technické pomoci v rámci PO 4.
Základním způsobilým výdajem v oblasti osobních výdajů jsou
1. mzdové výdaje, tj.:
 hrubá mzda, plat nebo odměna z dohod76 zaměstnanců77 pracujících na projektu

(popř. její alikvotní části)
 včetně náhrad, resp. příplatků či jiných benefitů, které zaměstnanci náleží na zá-

kladě právního předpisu, kolektivní smlouvy/dohody nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele upravujícího pracovní či služební poměr (např. za dovolenou, práci přesčas, práci
ve svátek, dále odměny/prémie za činnosti s projektem související apod.).
2. zákonem (či jiným právním předpisem) stanovené povinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracujícího na daném projektu, popř. jejich alikvotní část odpovídající zapojení
zaměstnance do realizace daného projektu.
3. příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnance na základě kolektivní
smlouvy/dohody nebo vnitřního předpisu zaměstnavatele.
Příspěvek na stravování je způsobilý, pouze pokud přítomnost zaměstnance v práci během
této stanovené směny trvá alespoň 3 hodiny.

76

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohoda o provedení práce (DPP), dohoda o pracovní činnosti (DPČ).
dle zákoníku práce, tak státní zaměstnanci dle zákona o státní službě a pracovníci
vykonávající svou činnost na základě DPČ/DPP.
77 Zaměstnanci jsou myšleni jak zaměstnanci
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Nezpůsobilá pro úhradu z EU fondů je pouze ta část příspěvku na stravování, kterou si
zaměstnanec hradí sám, avšak v případě, že je odvod do FKSP v rámci EU fondů nárokován samostatně, tak v rámci příspěvku na stravování již tento podíl za FKSP také není
způsobilý, aby nedocházelo ke dvojímu financování.
4. náhrady mzdy nebo platu, které jsou vypláceny v případě, že se na straně zaměstnance
vyskytnou osobní překážky v práci či službě.
Za takové překážky na straně zaměstnance lze považovat např. překážku v práci spočívající ve zdravotní indispozici (tzv. indispoziční volno), vyšetření nebo ošetření u lékaře,
svatbu, narození dítěte, promoci, účast na pohřbu rodinného příslušníka apod.
Rozsah překážek na straně zaměstnance a konkrétní podmínky poskytování veškerých
náhrad mzdy nebo platu jsou určeny buď právním předpisem, kolektivní smlouvou/dohodou
nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele.
Výše náhrady mzdy či platu je vždy způsobilá v celé své poměrné výši dle zapojení zaměstnance do projektu, bez ohledu na faktory mající bezprostřední vliv na určení/výpočet výše
náhrad (například jiný zdroj financování v předchozím čtvrtletí roku, krácení nezpůsobilých
mzdových výdajů za předchozí období apod.).
5. náhrada mzdy za dovolenou odpovídající míře zapojení zaměstnance do realizace projektu.
Způsobilým výdajem je rovněž náhrada mzdy za dovolenou, na kterou vznikl zaměstnanci
nárok v jednom kalendářním roce a tato dovolená byla převedena a čerpána až v roce
následujícím. Stejně tak je způsobilá náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou.
Náhrady mzdy za dovolenou jsou v projektu rovněž způsobilé i v případě, že nárok na dovolenou vznikl zaměstnanci u zaměstnavatele za období před samotným zapojením zaměstnance do projektu.
Pracovní úvazky zaměstnance se nesmí časově překrývat a není možné, aby byl placen
za stejnou činnost vícekrát. Úvazek osoby, u které je odměňování i jen částečně hrazeno z
prostředků EU fondů, může být maximálně 1,0 (v relevantních a oprávněných případech
maximálně 1,2) v součtu u příjemce a případně partnerů zapojených do daného projektu (tj.
všechny úvazky u příjemce a partnerů pokrývající jak projektové tak mimoprojektové aktivity).
Dojde-li k překrytí pracovních poměrů dvou zaměstnanců podílejících se na realizaci
projektu spolufinancovaného z EU fondů za účelem nahrazení jednoho druhým, lze osobní
náklady obou těchto zaměstnanců považovat za způsobilé pro příspěvky z EU fondů maximálně po dobu 2 měsíců.
SPECIFIKA OSOBNÍCH VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY EU
FONDŮ
Z prostředků technické pomoci programů je možné hradit výdaje za zaměstnance (osobní
výdaje, výdaje na vzdělávání a další) s uzavřenou pracovní smlouvou na plný či částečný
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pracovní úvazek, zaměstnance ve služebním poměru a zaměstnance vykonávající činnosti
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kteří implementují daný program, resp. EU fondy, minimálně z 25 % své pracovní činnosti nebo výkonu služby; v případě, že se zaměstnanec podílí na implementaci více programů / programových období, je
celkové procento zapojení dáno jejich součtem.
V rámci osobních výdajů je způsobilým výdajem též tzv. motivační příplatek nebo tzv. motivační odměna související s pracovními/služebními výsledky při implementaci fondů EU, jejichž cílem je motivace a stabilizace zaměstnanců. V rámci jednoho subjektu implementace
je možné využít pouze jeden z těchto způsobů vyplácení. Tyto výdaje nejsou relevantní pro
zaměstnance na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr dle zákoníku práce
(DPP a DPČ).
Činnost vztahující se k implementaci programu, resp. EU fondům musí být trvale uvedena
v náplni činnosti příslušného útvaru, odpovídá druhu práce zaměstnance a je příslušným
útvarem prokazatelně vykonávána; dále musí být uvedena v popisu služebního místa/ pracovní náplni zaměstnance (nebo v dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr) a je
příslušným zaměstnancem prokazatelně vykonávána.
V případě změny služebního zařazení státního zaměstnance a jeho následném zařazení
na jiné služební místo v rámci jiného služebního úřadu a za podmínky, že státnímu zaměstnanci zůstane dle platné legislativy a za dodržení výše uvedených podmínek zachován nárok na vyčerpání zbylé dovolené i na novém služebním místě, lze považovat tyto výdaje
za způsobilé.
Způsobilým výdajem je také dovolená čerpaná mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou.
Dokladování
Z předložených dokladů dokládajících výši způsobilých osobních výdajů musí vždy jednoznačně vyplynout celková výše způsobilých osobních výdajů s vazbou výhradně na daný
projekt. Při zpracování osobních údajů je nutné dodržovat zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
 Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru/pracovní smlouvy/dohody, příp.

dodatky při změně Rozhodnutí, pracovní smlouvy nebo dohody při kontrole na
místě.
 Charakteristiku služebních míst / pracovní náplň či jejich změny budou předloženy
nejpozději při prvním uplatnění mzdového výdaje v rámci administrativního ověření
ŽoP,
 mzdové rekapitulace či jiné vhodné formy doložení celkových způsobilých mzdových výdajů zaměstnanců (např. mzdové listy, výplatní lístky, sjetiny ze mzdového
systému) za sledované období, které musí obsahovat informace, umožňující řádné
provedení kontroly výše osobních výdajů souvisejících s projektem např.
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údaje o výši hrubé mzdy/platu/odměny z dohody odpovídající pracovnímu
vytížení zaměstnance za sledované období,
počtu odpracovaných hodin, počtu hodin dovolené, nemocenské a dalších
překážek v práci,
výši odvodů na sociální a zdravotní pojištění v poměru ke způsobilé hrubé
mzdě zaměstnance pro projekt,
výši zálohy na daň z příjmů fyzických osob a případně výši srážkové daně,
a o dalších srážkách (spoření, splátkách půjček apod.).

 doklady o úhradě / odpovídající výstupy z účetního nebo jiného systému za-

městnavatele / čestné prohlášení78 prokazující úhradu

18.2.11

Cestovní náhrady

Cestovní náhrady musí souviset s cíli projektu, být pro něj nezbytné a být realizovány osobami,
které jsou zapojeny do realizace projektu.
Cestovní náhrady jsou vymezeny v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů), konkrétně:
 §156 - §172 pro zaměstnance zaměstnavatele, který není uveden v §109 odst. 379;
 §173 - §181 pro zaměstnance zaměstnavatele, který je uveden v §109 odst. 3.

Cestovní náhrady (sazby stravného i dalších cestovních náhrad) se mohou ročně měnit na základě vyhlášky MPSV vždy k 1. lednu daného roku v souladu s §189 zákoníku práce, Konkrétní
sazby cestovních náhrad se pak řídí vnitřním předpisem MD.
Způsobilé výdaje spojené s cestovními náhradami musí odpovídat cenám obvyklým v místě a
čase realizace projektu.
Mezi výdaje související s provedením pracovních cest patří zejména:
 jízdní výdaje – zahrnuje jízdné všemi druhy veřejných dopravních prostředků, včetně

výdajů na letenky, výdajů na autotaxi, dále náhradu za použití vlastních osobních motorových vozidel pracovníků při pracovních cestách a služebních motorových vozidel;
 výdaje na ubytování;
 stravné – stravné a zahraniční stravné;
 nutné vedlejší výdaje (např. pojištění při zahraničních cestách, parkovné, poplatky
spojené s pracovní cestou, poplatky za použití telefonu apod.);

78

Pokud se ŘO rozhodne využít čestné prohlášení jako formu doložení úhrady mzdových výdajů, je nezbytné provést kontrolu
dokladů prokazujících úhradu alespoň na vzorku, a to v souladu s čl. 5 odst. 6 MP Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů v programovém období 2021-2027.
79 Tj. zaměstnavatel, jímž je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, jejíž výdaje na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z
úhrad podle zvláštních právních předpisů, školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona.
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 kapesné – při zahraničních cestách může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci ka-

pesné v souladu s pravidly pro poskytování cestovních náhrad při zahraničních cestách
na základě zákoníku práce a souvisejících právních předpisů.
V případě, že podmínky OPD2021+ umožňují, aby cestovní náhrady zahraničních expertů byly
způsobilým výdajem, při kalkulaci takovýchto náhrad (výdaje za ubytování, stravné, cestovné
a kapesné v rámci ČR) se použije denní sazba stanovená Evropskou komisí, tzv. „per diems“.
Aktuální sazby per diems pro programové období 2021-2027 naleznete na Per diem rates (europa.eu)80
V per diems není zahrnuto cestovné zahraničního experta do ČR a zpět (např. letenka), které
může být rovněž způsobilým výdajem.
Dokladování
Výdaje za cestovní náklady budou doloženy ze strany příjemce níže uvedenými doklady:
 vystavený cestovní příkaz;,
 vyúčtování pracovní cesty;
 v případě vzdělávací akce doklad o absolvování vzdělávací akce (např. certifikát), je-li

vystaven;
 cestovní doklady (letenky, doklady o nákupu pohonných hmot, apod.);
 v případě výdajů na ubytování faktury, zjednodušené daňové doklady;
 doklad o úhradě;
 v případě náhrad per diems smlouva se zahraničním expertem (nebo čestné prohlášení

experta) a dokumentace související s účastí zahraničního experta na akci (pozvánka,
program, apod.);
 dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr k prokázání nároku na úhradu ces-

tovních náhrad.

18.2.12

Nákup služeb

Výdaje na nákup služeb jsou způsobilé, jestliže přispívají k dosahování předem stanoveného
cíle projektu a jsou pro něj nezbytné.
Mezi nejčastěji se vyskytující služby, které jsou způsobilými výdaji, jsou zejména:
 výdaje na nákup licence;

80

Per diems platí pro případy, kdy zahraniční expert zůstává přes noc. V případě, kdy zahraniční expert nezůstává přes noc,
platí denní sazba ve výši 75 EUR na úhradu výdajů spojených s pobytem zahraničního experta v ČR stanovená v Nařízení Rady
č. (ES, EURATOM) č. 1066/2006, kterým se ode dne 1. července 2006 upravují sazby příspěvků pro služební cesty úředníků a
ostatních zaměstnanců Evropských společenství v členských státech. Platí, že v rámci jednoho pobytu experta v ČR se tyto dvě
sazby nekombinují.
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 výdaje na režijní náklady jako jsou nákup vody, energie, telekomunikační služby apod.,

které jsou stanoveny v poměrné výši odpovídající době a rozsahu využití v rámci projektu;
 výdaje na opravu a údržbu, včetně výdajů na pozáruční servis;
 výdaje na zaškolení pracovníků/obsluhy pořizovaného majetku;
 výdaje na nájemné za najaté movité i nemovité věci (budovy, místnosti, stroje, vozidla

apod.);
 výdaje na odborné služby např. právní, technické, finanční poradenství, zpracování

analýz a překladů, vedení účetnictví, odborné posudky;
 výdaje na povinnou publicitu projektu;
 výdaje na registrační či účastnické poplatky na konference/veletrhy/vzdělávací, rozvo-

jové či jiné aktivity;
 výdaje na konference/semináře pořádané příjemcem (výdaje zahrnují zejména proná-

jem prostor, konferenční techniky, občerstvení, dopravy a ubytování pro cílovou skupinu
apod.);
 výdaje na další služby např. úklidové a čistící služby, poštovní služby apod.

Výdaje na nákup služeb příjemce doloží těmito doklady:
 objednávka81/smlouva;
 doklad o poskytnutí služby (např. certifikát; předávací protokol), je-li vystaven;
 faktura/interní faktura o přeúčtování části výdajů z provozního nebo jiného střediska

včetně metodiky výpočtu poměrné části;
 doklad o úhradě (nerelevantní v případě interní fakturace).

18.2.12.1

Outsourcing v rámci technické pomoci

Pro subjekty implementační struktury EU fondů platí povinnost využívat k plnění svých cílů
především vlastní administrativní kapacitu. Využití služeb externích dodavatelů (outsourcingu)
je omezeno na specifické činnosti, které není buď možné, nebo účelné, hospodárné a efektivní
zabezpečit interní administrativní kapacitou.
Subjekt je oprávněn využívat externích dodavatelů služeb výhradně pro následující služby:
 expertní hodnocení projektů,
 překlady a tlumočení,
 tvorbu evaluačních studií nebo analýz,
 vzdělávání zaměstnanců implementační struktury a jeho organizační zajištění,

81

Při registraci na akci je možné objednávku nahradit print screenem či emailem potvrzujícím on-line registraci ze strany dodavatele.
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 zajištění expertů pro posílení a zefektivnění auditní, kontrolní a monitorovací činnosti

u projektů,
 realizaci seminářů pro žadatele a příjemce,
 propagaci programu,
 organizační zajištění monitorovacích výborů a obdobných zasedání,
 zpracování mzdového účetnictví,
 specializované právní, ekonomické a jiné nezbytné odborné expertízy a služby,
 právní zastoupení v komplikovaných soudních a správních řízeních,
 správu a vývoj webového portálu, úložiště dokumentů, služby související se zajištěním

monitorovacího systému.

18.2.13

Finanční výdaje, správní a jiné poplatky

Obecnou podmínkou způsobilosti finančních výdajů a poplatků je jejich nevyhnutelnost a přímá
vazba na projekt, příp. požadavek ŘO na jejich vynaložení v souvislosti s projektem. Tato podmínka se vztahuje i na pojištění majetku a na správní a místní poplatky, jako jsou např. poplatky
za zápis do katastru nemovitostí, vydání stavebního povolení, výpis z rejstříku trestů, odvody
za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu, notářské poplatky, atd.
Kromě pojištění majetku a správních a místních poplatků s přímou vazbou na projekt jsou způsobilými výdaji zejm. také:


bankovní poplatky za mezinárodní finanční transakce,



výdaje za zřízení a vedení účtu nebo účtů a za finanční transakce na tomto účtu, pokud
je pro realizaci projektu vyžadováno zřízení a vedení zvláštního účtu nebo účtů;



výdaje na bankovní záruky nebo záruky poskytnuté jinými finančními institucemi v rozsahu stanoveném právními předpisy ČR nebo právními předpisy EU.

Nezpůsobilým výdajem jsou úroky z dlužných částek, pokuty a penále. 82
Dokladování
 doklady o zaplacení poplatků
 bankovní výpisy.

18.2.14

Daň z přidané hodnoty

DPH je způsobilá pouze pro příjemce, kteří si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu.
Mohou-li si příjemci nárokovat odpočet DPH v poměrné či případně krácené výši, je DPH způsobilá pouze v rozsahu, ve kterém nebylo možné nárok uplatnit. Nárok pro odpočet DPH je

82

Komise nicméně jako způsobilý výdaj připouští úrok z dlužných částek ve formě příspěvku k úhradě úroků nebo příspěvku k
ceně záruky, tj. formy dotace, které lze zkombinovat v rámci finančního nástroje do jedné operace.
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vymezen zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Toto platí pro všechny operace
s výjimkou případů specifikovaných v podkapitole 18.2.14.1.
Pro případ změny daňového statutu příjemce v době realizace, resp. udržitelnosti projektu,
která by vedla ke vzniku nároku na odpočet DPH, zaváže poskytovatel podpory příjemce k
tomu, aby částku již proplacené DPH právě ve výši vzniklého nároku na odpočet vrátil poskytovateli podpory ve stanovené lhůtě. DPH se stává nezpůsobilým výdajem marným uplynutím
této lhůty
Způsobilá DPH se vztahuje pouze k plněním, která musí být sama považována za způsobilá.
V případě, že je plnění způsobilé pouze z alikvotní části, pak je DPH vztahující se k tomuto
plnění způsobilá ze stejné alikvotní části. DPH je samostatně nezpůsobilá, pokud na ni není
navázán a proplacen související způsobilý výdaj.
V rámci finančních nástrojů je DPH u konečných příjemců způsobilým výdajem. V případě
kombinace finančních nástrojů s podporou formou dotace se pravidla stanovená v této kapitole
vztahují na tu část investičních nákladů, které jsou podporovány formou dotace.
18.2.14.1

Navratitelnost DPH

 Operace, jejichž celkové náklady činí nejméně 5 000 000 EUR a u nichž DPH je

jakýmkoliv způsobem navratitelná podle vnitrostátních právních předpisů
Při posuzování navratitelnosti DPH je nutno vycházet z těchto principů:
 Daňový status subjektu není v těchto případech sám o sobě rozhodujícím faktorem pro

posouzení, zdali je DPH navratitelná dle čl. 64 Obecného nařízení. Je potřeba provést
další analýzu projektu.DPH, která je navratitelná jakýmkoli způsobem, i když není
přímo navrácena příjemci, je nezpůsobilá.
 U principu navratitelnosti je irelevantní, jaká výše DPH byla navrácena, případně jestli

byla vůbec navrácena. Stačí pouhá možnost navratitelnosti dle vnitrostátních právních
předpisů a daň bude považována za nezpůsobilou.
DPH je nezpůsobilá v případech operací, jejichž celkové náklady činí nejméně 5 000 000
EUR, a zároveň kdy infrastrukturu, která byla předmětem projektu, provozuje jiný subjekt než příjemce (příjemce neplátce DPH a příjemce plátce DPH bez nároku na odpočet
DPH ve vztahu k aktivitám k projektu), přičemž z této činnosti má tento jiný subjekt příjmy zatížené DPH, které plynou z přímého využití projektu83 .
Příjemce musí doložit dostatečné informace, aby ŘO byl schopen posoudit případnou navratitelnost DPH. V případě pochybnosti, zda se u dané operace jedná o nepřímé užití infrastruktury, bude ŘO považovat DPH za nezpůsobilou.

83

V případě příjmů z přímého užití infrastruktury se jedná zejména o poplatky hrazené přímo uživateli za využívání infrastruktury, pronájem pozemků či budov nebo platby za služby.
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Pro určení celkových výdajů v EUR je rozhodná výše celkových výdajů v CZK uvedená v právním aktu, případně součet způsobilých výdajů projektu uvedených v právním aktu a nezpůsobilých výdajů v rozpočtu projektu (toto platí pro případy, kdy nejsou celkové výdaje uvedeny
přímo v právním aktu). Pro přepočet se použije měsíční kurz Komise platný v den vydání právního aktu, viz Směnný kurz (InforEuro) | Evropská komise (europa.eu)
Přenesená daňová povinnost
V případě, že podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dochází k přenesení daňové povinnosti z dodavatele na příjemce plnění a DPH je způsobilým výdajem, může
probíhat kontrola způsobilých výdajů ve dvou fázích. V první fázi jsou ze strany příjemce vyžádány k proplacení fakturované způsobilé výdaje a v následující fázi, po splnění zákonné daňové
povinnosti, jsou příjemcem vyžádány k proplacení výdaje připadající na způsobilou DPH
v rámci další žádosti o platbu.
V rámci jedné žádosti o platbu je možné proplatit způsobilé výdaje, včetně výdajů připadajících
na způsobilou DPH pouze za předpokladu, že v průběhu schvalování a kontroly žádosti
o platbu prováděné ze strany poskytovatele podpory/ZS příjemce prokáže splnění daňové povinnosti v souladu s § 101 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Obdobný postup
platí i v situaci, kdy daňová povinnost vznikne před vznikem povinnosti uhradit fakturované
výdaje. V těchto případech je však příjemce oprávněn vyžádat výdaje připadající na způsobilou
DPH nejdříve současně s výdaji na fakturované výdaje. Dle tohoto odstavce se postupuje i
v případech, kdy příjemci vzniká povinnost zaplatit DPH přímo správci daně a kdy zároveň DPH
představuje způsobilý výdaj.
V případě, kdy příjemci vznikne v příslušném zdaňovacím období nárok na vrácení nadměrného odpočtu (odpočet daně převyšuje daň na výstupu), mohou být prostředky připadající
na způsobilou DPH poskytnuty nejdříve po řádném podání daňového přiznání. Je v odpovědnosti poskytovatele podpory/ZS, aby se dostatečným a prokazatelným způsobem (tj. na základě dokumentů předložených příjemcem) ujistil, že nárokovaná DPH je uznatelná a že vůči
OFS byla daňová povinnost ze strany příjemce splněna. Zároveň tuto skutečnost musí příjemce
v případě potřeby doložit všem subjektům implementační struktury/kontrolním orgánům, které
mohou v rámci svých činností její prokázání vyžadovat.

18.2.15

Věcné příspěvky

Za věcný příspěvek je pro účely úpravy způsobilosti považováno poskytnutí stavebních prací,
služeb, movitého majetku, materiálu, pozemků, staveb a neplacené dobrovolné práce.
Věcné příspěvky mohou být způsobilé do výše příjemcova kofinancování investičních výdajů
(platí pro investiční věcný příspěvek) a do výše příjemcova kofinancování neinvestičních výdajů
(platí pro neinvestiční věcný příspěvek), a to za předpokladu, že jejich způsobilost umožní pravidla daného programu.
V případě, že projekt umožňuje vklad příjemce podpory v podobě věcného příspěvku, je zapotřebí pro účely doložení způsobilých výdajů prokázat jak vlastnictví, tak hodnotu tohoto věcného
příspěvku.
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Při uplatnění věcného příspěvku je nutno dodržet následující podmínky:
 podpora z veřejných zdrojů poskytnutá na projekt, jehož součástí jsou věcné příspěvky,

nesmí po odečtení věcných příspěvků přesáhnout celkové způsobilé výdaje na konci
projektu;
 hodnota přisuzovaná věcným příspěvkům nepřesahuje ceny obvyklé na dotyčném trhu;
 hodnotu a poskytnutí věcného příspěvku lze nezávisle posoudit a ověřit;
 v případě poskytnutí pozemků nebo stavby hodnotu osvědčuje nezávislý kvalifikovaný

odborník nebo náležitě oprávněný úřední orgán, přičemž tato hodnota nesmí překročit
limit 10 % celkových způsobilých výdajů na projekt;
 v případě věcných příspěvků ve formě neplacené práce (nebo výzkumné/odborné čin-

nosti) se hodnota této práce určuje na základě ověřeného objemu vynaložené pracovní
doby a sazby používané při odměňování za rovnocennou práci;
 věcným příspěvkem nemůže být majetek, jenž byl pořízen z veřejných zdrojů v rámci

projektu (operace), jehož realizace ještě probíhá anebo se nachází ve fázi udržitelnosti.
Dokladování věcných příspěvků
Věcný příspěvek ve formě nemovitosti
 výpis z katastru nemovitostí84

V případě, že vlastnické právo není ještě zaneseno do katastru nemovitostí prostřednictvím návrhu na vklad do katastru nemovitostí potvrzeného katastrálním úřadem a
smlouvou o nabytí vlastnického práva (např. kupní smlouva, smlouva darovací).
 znalecký posudek na ocenění nemovitosti, který je vyhotoven podle zákona
o oceňování majetku a související platné legislativy
Tento posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem zahrnutí (použití) nemovitosti
do projektu.
Věcný příspěvek ve formě movitého majetku/ materiálu
 inventární/skladní karta majetku;
 znalecký posudek, který je vyhotoven podle zákona o oceňování majetku a související

platné legislativy; tento posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem zahrnutí
věcného příspěvku do projektu;
 faktura (na pořízení movitého majetku/materiálu), je-li majetek/materiál pořízen nejpozději 6 měsíců před datem zahrnutí (použití) movitého majetku/materiálu do projektu.
Věcný příspěvek ve formě služeb/ stavebních prací
 průkazný průzkum trhu na tržní cenu/znalecký posudek;

84

Platí pro nemovitosti, které se evidují v katastru nemovitostí v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky
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Znalecký posudek nesmí být starší než 6 měsíců před datem zahrnutí věcného příspěvku do projektu.
Věcný příspěvek ve formě neplacené dobrovolné práce
 dobrovolnická smlouva;
 pracovní výkaz, případně jiný dokument k ověření objemu vynaložené pracovní doby;
 průkazný průzkum trhu na doložení sazby při odměňování za rovnocennou práci.

18.3 Nezpůsobilé výdaje
Pro příspěvek z fondů nejsou způsobilé tyto náklady:


úroky z dlužných částek, kromě grantů udělených v podobě subvencí úrokových sazeb
nebo subvencí poplatků za záruky;



nákup pozemků za částku přesahující 10 % celkových způsobilých výdajů na danou
operaci; v případě opuštěných ploch a ploch dříve využívaných k průmyslovým účelům,
které zahrnují budovy, se tento strop zvýší na 15 %; v případě finančních nástrojů se
tyto procentní podíly vztahují na příspěvek z programu vyplacený konečnému příjemci
nebo v případě záruk na částku podkladové půjčky;



daň z přidané hodnoty („DPH“), s výjimkou:
-

operací, jejichž celkové náklady jsou nižší než 5 000 000 EUR (včetně DPH),u
nichž je DPH pro osobu příjemce neodpočitatelná podle zákona o DPH;

-

operací, jejichž celkové náklady činí nejméně 5 000 000 EUR (včetně DPH),
pokud vnitrostátní právní předpisy o DPH neumožňují její navratitelnost;

-

investic, které koneční příjemci učinili v souvislosti s finančními nástroji; jsou-li
tyto investice podporovány finančními nástroji v kombinaci s podporou z programu ve formě grantu podle čl. 58 odst. 5, není DPH způsobilá pro tu část
investičních nákladů, která odpovídá podpoře z programu ve formě grantu, ledaže vnitrostátní právní předpisy o DPH neumožňují u investičních nákladů její
navratitelnost nebo pokud je daná část investičních nákladů odpovídající podpoře z programu ve formě grantu nižší než 5 000 000EUR (včetně DPH);

Nezpůsobilé výdaje jsou dále výdaje, které:


nebyly vynaloženy v souladu s účelem programu/projektu;



nevznikly v časovém rozmezí pro realizaci programu/projektu;



nebyly uhrazeny v době způsobilosti výdajů programu/projektu a nejsou dokladovány
příslušnými účetními doklady;



nebyly zaznamenány na bankovních účtech příjemce prostředků nebo nejsou doloženy
výdajovými pokladními doklady;



nebyly předloženy za účelem spolufinancování;
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jsou v jiných ohledech v rozporu s předpisy EU a vnitrostátními předpisy ČR a pravidly
uvedenými v MP pro způsobilost výdajů a v těchto Pravidlech pro žadatele a příjemce.

Pokud projekt zakládá veřejnou podporu a prostředky OPD2021+ na něj byly poskytnuty v režimu některé z blokových výjimek ze zákazu veřejné podpory (dle nařízení č. 1084/2017), mohou pro něj platit další omezení týkající se způsobilosti výdajů. U výdajů, které nejsou dle výše
uvedených odstavců zařazeny na základě nařízení mezi nezpůsobilé výdaje, dochází – pokud
jsou zařazeny mezi výdaje projektu – k posuzování, zda splňují pravidla způsobilosti. Pokud
nesplní vymezené podmínky, jedná se také o nezpůsobilé výdaje.
Obecně nelze podporu poskytnout např. na:
a) přímé daně, daň darovací a dědická, daň z nemovitosti, silniční daň, clo;
b) výdaje, u nichž nelze prokázat přímou souvislost s podpořeným projektem;
c) finanční výdaje sankčního charakteru (pokuty a penále, výdaje na právní spory apod.;
d) splátky úvěrů;
e) pojistné (vyjma výdajů souvisejících s pojištěním majetku dle kapitoly 18.2.13 a s osobními náklady dle bodu 18.2.10);
f)

mzdové náklady zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu nepodílejí;

g) osobní náklady řídících pracovníků a statutárních zástupců, kteří nejsou přímo zapojeni
do realizace aktivit projektů, resp. jsou zapojeni pouze formálně;
h) část osobních nákladů, která vzniká při výkonu činnosti nesouvisející s realizací projektu u zaměstnanců, kteří se na realizaci projektu podílejí jen částí svého pracovního
úvazku;
i)

výdaje související s převody nemovitostí mezi osobami blízkými a osobami majetkově
či personálně propojenými (dále jen „propojené osoby“), tj. kdy existuje vazba „propojenosti“ mezi příjemcem a prodávajícím. Tímto není dotčena možnost ŘO rozhodnout,
že nákup nemovitosti považuje za způsobilý výdaj v rámci programu, a to v souladu s
pravidly stanovenými v kapitole 8. 1 MP pro způsobilost výdajů a jejich vykazování
v programovém období 2021-2027.
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19 HORIZOTÁLNÍ PRINCIPY
K základním podmínkám provádění fondů EU patří dodržování horizontálních principů (dále
jen HP) podle článku 3 Smlouvy o Evropské unii a článku 10 Smlouvy o fungování EU, včetně
zásad subsidiarity a proporcionality podle článku 5 Smlouvy o EU, s přihlédnutím k Listině základních práv Evropské unie. Členské státy by měly rovněž respektovat Úmluvu OSN o právech
osob se zdravotním postižením.
Cíle fondů by měly být sledovány v rámci udržitelného rozvoje a prosazování cíle Unie zachovat a chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu, jak je stanoveno v článku 11 a č. 191
odst. 1 Smlouvy o fungování EU, při zohlednění zásady „znečišťovatel platí“, cílů OSN pro
udržitelný rozvoj a Pařížské dohody přijaté na základě Rámcové smlouvy OSN o změně klimatu.
Na základě výše uvedeného článek 9 Obecného nařízení ukládá členským státům povinnost
zajistit nastavení a implementaci fondů EU v souladu s Listinou základních práv EU a
základními horizontálními principy (dále jen HP):
i.
ii.
iii.

rovné příležitosti a nediskriminace,
rovné příležitosti mužů a žen
udržitelný rozvoj

a jejich průběžné sledování a vyhodnocování v rámci přípravy, implementace a evaluace programů.

19.1 Nastavení a pravidla monitorování HP
Monitorování a vyhodnocování horizontálních principů (dále jen HP) slouží jak pro potřeby hodnocení a výběru projektů, tak pro sledování a vyhodnocení celkového přínosu intervencí k jednotlivým HP a následnému vykazování ve zprávách a informacích o implementaci na úrovni
programu.
V MS2021+ bude problematika HP zohledňována v rámci všech projektů spolufinancovaných
z OPD2021+. Dle MP výzev, hodnocení a výběru projektů 2021-2027 nesmí být vybrán a podpořen žádný projekt, který je v rozporu s HP.
Žadatel při vyplňování informace o plnění přínosů projektu k vybranému HP uvede v žádosti
o podporu jeden z následujících vztahů k principu85:
 projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,
 projekt má pozitivní vliv na horizontální princip,
 projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

85

Žadatel o podporu se aktivně vyjadřuje na žádosti o podporu pouze k horizontálním principům uvedeným výše v bodech i a

ii.
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Pro intervence typu modernizace, rekonstrukce, výstavba nové železniční tratě, modernizace
stanice bude povinností vyplnit a předložit přílohu Naplňování horizontálních principů – hledisko
rovných příležitostí a nediskriminace, kde žadatel označí prvky, které budou v rámci projektu
realizovány. U těchto projektů se předpokládá, že mají pozitivní vliv na rovné příležitosti a nediskriminaci.
U intervencí typu modernizace / rekonstrukce nebo výstavba nové tramvajové a trolejbusové
tratě (vč. stanic) se předpokládá pozitivní vliv na rovné příležitosti a nediskriminaci a u žádostí
o podporu bude povinností vyplnit a předložit přílohu Naplňování horizontálních principů – hledisko rovných příležitostí a nediskriminace u projektů drážní infrastruktury, kde žadatel označí
prvky , které budou v rámci projektu realizovány.
Realizace intervencí na úrovni projektů ve vazbě na výše uvedené HP bude sledována
z úrovně projektů s právním aktem. Příjemce se k plnění horizontálních principů musí vyjádřit
nejpozději v závěrečné zprávě o realizaci projektu (případně ve zprávě o realizaci projektu,
která je v rámci harmonogramu zpráv označena jako poslední) a to stejnou formou jako v žádosti o podporu, tzn. přiložením vyplněné přílohy Naplňování horizontálních principů – hledisko
rovných příležitostí a nediskriminace u projektů drážní infrastruktury. Data vlivu projektu na HP
jsou u projektu s právním aktem neměnná. To znamená, že v průběhu projektového cyklu nebude umožněna změna dat u projektů v centrálním stavu PP30. Případná změna zaměření
bude příjemcem popsána pouze v rámci textového pole ve zprávě o realizaci - popis přínosu
projektu pro plnění daného HP.

19.2 Podněty a stížnosti pro nedodržování HP
Podněty a stížnosti na nesoulad podpořených projektů v rámci OPD2021+ s Listinou základních práv EU a Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením může podat kdokoliv
na e-mailovou adresu posta@mdcr.cz
Obdržený podnět ŘO vyřídí, popř. postoupí k vyřízení jinému odpovědnému orgánu k dořešení. Oznámené případy nesouladu projektů podporovaných z OPD2021+ s Listinou základních práv EU a s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením budou předloženy
k projednání Monitorovacím výborem OPD2021+.
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20 PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
20.1 Právní a metodický rámec
Při realizaci veřejných zakázek jsou příjemci povinni postupovat v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“); zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv); zákonem č. 159/2006 Sb.,
o střetu zájmů, v platném znění a zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů,
v platném znění.
Příjemci, kteří zadávají zakázky nespadající pod působnost ZZVZ, jsou povinni postupovat
dle těchto Pravidel převzatých z Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 (dále jen „MP zakázky 2021-2027“ nebo „MP zakázky“ nebo „MP“)
ve znění, které je platné a účinné v době vyhlášení výběrového/zadávacího řízení86. V případě kolize znění MP a těchto Pravidel má přednost MP. Metodický pokyn je umístěn na webových stránkách MMR-NOK87.
Příjemci jsou dále povinni postupovat v souladu s metodickým stanoviskem expertní skupiny
MMR k problematice dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných zakázek,
které bylo vydáno 19. 5. 2022.

20.2 Pravidla pro zadávání zakázek nespadajících pod působnost
ZZVZ (dále jen „PZZ“)
20.2.1 Působnost
1. Příjemci jsou povinni postupy upravenými v těchto PZZ a v souladu s postupy upravenými v MP zadávat zakázky, které nezadají v některém zadávacím řízení dle § 3 ZZVZ.
2. Postupy upravenými v těchto PZZ také nejsou povinni zadávat zakázky, které splňují
podmínky pro použití výjimky stanovené v § 29, § 30 ZZVZ, a které splňují podmínky
pro jejich zadání v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 a 5 a § 64 až 66 a
158 až 160 ZZVZ.
3. Postupy upravenými v těchto PZZ nejsou příjemci povinni zadávat zakázky také v případě, pokud podstatně nezměnili zadávací podmínky oproti předchozímu výběrovému

86

Pokud bylo výběrové/zadávací řízení zahajováno ještě před platností a účinností MP zakázky 2021-2027, je třeba zajistit
soulad postupů pro výběr dodavatele s MP zakázky 2021-2027 ve znění platném a účinném v době vydání právního aktu o
poskytnutí podpory na daný projekt.
87 https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-cr/metodicky-pokyn-pro-oblast-zadavani-zakazek
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řízení zadávanému v otevřené výzvě, v němž nebyly podány žádné nabídky, podané
nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět zakázky nebo účastníci výběrového řízení nesplnili podmínky účasti.
4. Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v těchto PZZ a postupy upravenými
v MP zakázky zadávat zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota je
rovna nebo nižší než
o

500 000,- Kč bez DPH nebo

o

2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo
6 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce, pokud je zakázka
zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ, a zároveň dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z
i.

rozpočtu veřejného zadavatele,

ii.

rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou
případů, kdy je zakázka plněna mimo území Evropské unie.

V těchto případech lze dle rozhodnutí zadavatele využít přímého nákupu nebo přímé
objednávky požadovaného plnění. I v těchto případech však platí povinnost dodržet
ustanovení odst. 20.2.2 a 20.2.6 těchto PZZ.
5. Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v těchto PZZ zadávat zakázky na ty způsobilé výdaje, pro které bude ze strany příslušného ŘO stanoveno financování pouze
metodou zjednodušeného vykazování nákladů88.
6. Příjemci nejsou povinni postupy upravenými v těchto PZZ zadávat zakázky malého rozsahu na služby nebo dodávky v případech, kdy tyto zakázky zadali jako dlouhodobé, a
to nikoli pro jednotlivý projekt, ale pro standardní činnosti zadavatele, pokud cena těchto
zakázek odpovídá cenám v místě a čase obvyklým, smluvní podmínky se kvůli realizaci
projektu nemění a zároveň tyto zakázky byly zadány alespoň 6 měsíců před zahájením
realizace projektu, nebo podáním žádosti o podporu, podle toho, který z úkonů zadavatel učinil dříve.

20.2.2 Zásady postupu zadavatele
1. Zadavatel musí při zadávání zakázky dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení
a zákazu diskriminace. Zadavatel musí rovněž zvážit zásadu sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací.
2. Zadavatel nesmí omezovat účast ve výběrovém řízení těm dodavatelům, kteří mají sídlo
v členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské
konfederaci, nebo v jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií
uzavřenou mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané zakázce.

88

Současně platí, že je nutné dodržovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek.
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3. Zadavatel kdykoli v průběhu výběrového řízení učiní nezbytné a přiměřené opatření
k nápravě, pokud zjistí, že postupoval v rozporu s těmito PZZ nebo v rozporu s postupy
uvedenými v MP. Opatřením k nápravě se pro účely těchto PZZ rozumí úkony zadavatele, které napravují předchozí postup, který je v rozporu s těmito PZZ.

20.2.3 Zakázka
1. Zadáním zakázky se pro účely těchto PZZ rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky,
služby nebo stavební práce.
2. Zakázky se podle předmětu dělí na zakázky na dodávky, zakázky na služby nebo zakázky na stavební práce.
3. Zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí zakázky na stavební práce podle bodu
4 tohoto odstavce. Pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.
4. Zakázkou na stavební práce je zakázka, jejímž předmětem je
a) poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie89 (dále jen "hlavní slovník jednotného klasifikačního systému"),
b) zhotovení stavby, nebo
c) poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně
se stavebními pracemi podle písmene a) nebo b).
5. Zakázkou na služby je zakázka, jejímž předmětem je poskytování jiných činností, než
uvedených v bodě 4 tohoto odstavce.
6. Zakázky, které v sobě zahrnují více druhů zakázek, se zadávají v souladu s pravidly
platnými pro druh zakázky odpovídající hlavnímu předmětu této zakázky. Obsahují-li
zakázky dodávky i služby a nejedná se o zakázku na stavební práce, určí se hlavní
předmět podle části předmětu zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou. V ostatních
případech se hlavní předmět určí podle základního účelu zakázky.

20.2.4 Režim zakázky podle předpokládané hodnoty
1. Pro účely těchto PZZ se zakázky podle výše předpokládané hodnoty člení na zakázky:
a) malého rozsahu
b) vyšší hodnoty

89

Nařízení Komise (ES) č. 213/2008 ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES a
2004/18/ES o postupech při zadávání veřejných zakázek, pokud jde o přezkum CPV
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2. Zakázkou malého rozsahu je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo
nižší než 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo
6 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce.
3. Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka na dodávky a/nebo služby, jejíž předpokládaná
hodnota činí více než 2 000 000,- Kč bez DPH. Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka
na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí více než 6 000 000,- Kč bez DPH.

20.2.5 Stanovení předpokládané hodnoty zakázky
1. Před zahájením výběrového řízení nebo před zadáním zakázky na základě výjimky
podle odst. 20.2.1 bod 4 těchto PZZ stanoví zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky. Předpokládanou hodnotou zakázky je zadavatelem předpokládaná výše
úplaty za plnění zakázky. Do předpokládané hodnoty zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
2. Do předpokládané hodnoty zakázky se zahrne hodnota všech plnění, která mohou vyplývat ze smlouvy na zakázku, není-li dále stanoveno jinak. Pro účely zadání zakázky
ve výběrovém řízení se předpokládaná hodnota zakázky stanoví k okamžiku zahájení
výběrového řízení a k okamžiku zadání zakázky. Budou-li překročeny limity podle odst.
20.2.4, bodu 2 nesmí zadavatel uzavřít smlouvu a musí zadat zakázku postupy odpovídajícími hodnotě platné k okamžiku zadání zakázky; to neplatí pro příjemce, který není
zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na takovou
zakázku není vyšší než 50 % peněžních prostředků.
3. Předpokládaná hodnota zakázky se stanoví na základě údajů a informací o zakázkách
stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje
nebo informace, vychází z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními
konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem.
4. Je-li zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí bez ohledu na to, zda je zakázka zadávána
v jednom nebo více výběrových řízeních, nebo zadavatelem samostatně ve spolupráci
s jiným zadavatelem nebo jinou osobou.
5. Součet předpokládaných hodnot částí zakázky podle bodu 4. tohoto odstavce musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou
zadávána v časové souvislosti. Kromě případů uvedených v bodě 6. tohoto odstavce
musí být každá část zakázky zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané
hodnotě zakázky.
6. Jednotlivá část zakázky může být zadávána postupy odpovídajícími předpokládané
hodnotě této části v případě, že celková předpokládaná hodnota všech takto zadávaných částí zakázky nepřesáhne 20 % souhrnné předpokládané hodnoty.
7. Předpokládaná hodnota zakázky, jejímž předmětem jsou pravidelně pořizované
nebo trvající dodávky nebo služby, se stanoví jako
a) skutečná cena uhrazená zadavatelem za dodávky nebo služby stejného druhu během předcházejících 12 měsíců nebo předchozího účetního období, které je delší
než 12 měsíců, upravená o změny v množství nebo cenách, které lze očekávat
během následujících 12 měsíců, nebo
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b) součet předpokládaných hodnot jednotlivých dodávek a služeb, které mají být zadavatelem zadány během následujících 12 měsíců nebo v účetním období, které je
delší než 12 měsíců, pokud nemá k dispozici údaje podle písmene a).
Má-li být smlouva uzavřena na dobu delší než 12 měsíců, upraví se předpokládaná
hodnota zakázky stanovená podle bodů 9. a 10. tohoto odstavce.
8. Za zakázky podle bodu 7 se nepovažují zakázky s takovým předmětem, jehož jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá a zadavatel pořizuje takové dodávky či služby opakovaně podle svých aktuálních potřeb.
9. Pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky na dodávky je rozhodná u smlouvy na
dobu
a) určitou předpokládaná výše úplaty za celou dobu trvání smlouvy,
b) neurčitou nebo jejíž trvání nelze přesně vymezit předpokládaná výše úplaty za 48
měsíců.
10. Pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky na služby, u které se nestanoví celková
smluvní cena, je rozhodná předpokládaná výše úplaty
a) za celou dobu trvání smlouvy, je-li doba trvání smlouvy rovna 48 měsíců nebo kratší,
b) za 48 měsíců u smlouvy na dobu neurčitou, nebo smlouvy s dobou trvání delší než
48 měsíců.
11. Do předpokládané hodnoty musí zadavatel také zahrnout
a) u pojišťovacích služeb pojistné, provizi a jiné související platby,
b) u bankovních a finančních služeb poplatky, provize, úroky a jiné související platby,
c) při projektové činnosti honoráře, provize a jiné související odměny.
12. Poskytuje-li zadavatel dodavateli dodávky, služby nebo stavební práce, které jsou nezbytné pro poskytnutí zadavatelem požadovaných stavebních prací, zahrne jejich hodnotu do předpokládané hodnoty zakázky.
13. Do předpokládané hodnoty zakázky se zahrne předpokládaná hodnota změn závazků
ze smlouvy, jejichž možnost byla vyhrazena v zadávací dokumentaci podle odstavce
20.2.14 bod 7 těchto PZZ.

20.2.6 Střet zájmů
1. Zadavatel postupuje tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů. Zadavatel si vyžádá písemné
čestné prohlášení všech osob, které posuzují nebo hodnotí nabídky, že nejsou ve střetu
zájmů. Pokud zjistí, že ke střetu zájmů došlo, přijme k jeho odstranění opatření k nápravě.
2. Za střet zájmů se považuje situace, kdy zájmy osob, které:
a) se podílejí na průběhu výběrového řízení, nebo
b) mají nebo by mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
ohrožují jejich nestrannost nebo nezávislost v souvislosti s výběrovým řízením.
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3. Zájmem osob uvedených v bodě 2 se pro účely těchto PZZ rozumí zájem získat osobní
výhodu, včetně výhody osobě jim blízké, nebo snížit majetkový nebo jiný prospěch zadavatele.

20.2.7 Druh výběrového řízení
1. Zadavatel může zakázku zadat:
a) v otevřené výzvě, nebo
b) v uzavřené výzvě (v případě zakázek malého rozsahu).
Příjemce, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ může zadat v uzavřené
výzvě také zakázku na stavební práce, jejíž přepokládaná hodnota je rovna nebo nižší než
20 000 000 Kč bez DPH, pokud současně platí, že dotace poskytovaná na takovou zakázku
není vyšší než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z rozpočtu veřejného zadavatele,
nebo rozpočtu Evropské unie.
2. V otevřené výzvě oznamuje zadavatel oznámením výběrového řízení neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku v tomto výběrovém řízení; oznámení otevřené
výzvy je výzvou k podání nabídek dodavatelů. Oznámení výběrového řízení uveřejní zadavatel po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek:

 na profilu zadavatele90, nebo
 v národním elektronickém nástroji91, nebo
 na webových stránkách OPD2021+.
Zadavatel současně může výzvu po jejím uveřejnění odeslat některým dodavatelům,
v takovém případě musí být výzva odeslána alespoň 3 dodavatelům.
3. V uzavřené výzvě vyzývá zadavatel písemnou výzvou nejméně 3 dodavatele k podání nabídky.

 Zadavatel vyzve k podání nabídky pouze takové dodavatele, o kterých důvodně
předpokládá, že jsou způsobilí požadované plnění poskytnout (například na základě
toho, že mají danou činnost zapsánu v živnostenském rejstříku, nebo u nich ověřoval, že jsou schopni plnění poskytnout);

 Zadavatel nesmí opakovaně vyzývat stejný okruh dodavatelů, není-li to odůvodněno
předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními okolnostmi, případně zrušením předcházejícího výběrového řízení.

90

Použitý profil zadavatele se musí nacházet na seznamu certifikovaných elektronických nástrojů, viz http://portalvz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Elektronicke-zadavani-verejnych-zakazek/Seznam-certifikovanych-el-nastrojudle-zakona-c- 134-2016-Sb.
91 Dle § 28 odst. 1) písm. i. ZZVZ.

139 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

20.2.8 Zadávací podmínky
1. Zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo
nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
2. Součástí výzvy k podání nabídek musí být základní informace o zakázce a výběrovém
řízení. Výzva musí obsahovat přímo či nepřímo níže uvedené údaje:
a) identifikační údaje zadavatele 92
b) název zakázky;
c) druh zakázky (dodávky, služby nebo stavební práce);
d) informaci o rozdělení zakázky na části;
e) lhůtu a místo pro podání nabídky93;
f) předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky;
g) pravidla pro hodnocení nabídek, která zahrnují 1. kritéria hodnocení, 2. metodu vyhodnocení nabídek v jednotlivých kritériích a 3. váhu nebo jiný matematický vztah mezi
kritérii;
h) způsob jednání s účastníky, pokud hodlá zadavatel s účastníky jednat dle odstavce
20.2.10 těchto PZZ;
i)

podmínky a požadavky na zpracování nabídky, jaké údaje týkající se předmětu zakázky
a jeho realizace mají účastníci v nabídkách uvést, aby mohl zadavatel posoudit soulad
nabídky se zadávacími podmínkami;

j)

požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny;

k) dobu a místo plnění zakázky;
l)

požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští;

m) pravidla pro vysvětlení zadávacích podmínek dle odstavce 20.2.9 bodu 3 těchto PZZ;
n) elektronický nástroj pro podání nabídek, pokud jsou nabídky přijímány elektronicky.
o) výhradu změny závazku ze smlouvy podle odstavce 20.2.14 bodu 7 těchto PZZ, budeli tato výhrada využita.
3. Zadávací podmínky mohou dále obsahovat zejména:
a) požadavky na prokázání kvalifikace účastníka, pokud zadavatel požaduje prokázání
kvalifikace. V takovém případě musí v zadávací dokumentaci přiměřeně vzhledem ke
složitosti a rozsahu předmětu zakázky stanovit,

92

Identifikačními údaji se rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma
nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, IČO, pokud bylo přiděleno
93 V případě zakázky vyšší hodnoty je povinnost uvést informaci, že otevírání nabídek se mohou zúčastnit účastníci, kteří podali
nabídku ve lhůtě pro podání nabídek (pokud se nejedná o otevírání nabídek v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje).
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která kritéria kvalifikace požaduje,



minimální úroveň pro jejich splnění,



doklady, jež mají dodavatelé předložit; doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích nebo je mohou nahradit čestným prohlášením, pokud
to zadavatel umožní, a



pravidla pro prokázání části kvalifikace jinou osobou, bude-li taková pravidla vyžadovat.;

b) obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky nebo závazný vzor smlouvy na plnění zakázky;
c) požadavky na specifikaci případných poddodavatelů (identifikační údaje) a věcné vymezení plnění dodaného jejich prostřednictvím;
d) zvláštní podmínky plnění zakázky;
e) kritéria hodnocení spojená s předmětem zakázky, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska.
4. Není-li to odůvodněno předmětem zakázky, zadavatel nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit
určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky v rámci zadávacích podmínek
stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na:
a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo
b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení
původu.
5. Odkaz podle předchozího bodu může zadavatel použít, pokud stanovení technických podmínek bez použití takového odkazu nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné,
nebo se jedná o standard (kvalitativní, popisný) v daném odvětví. Zadavatel zároveň vždy
uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení.

20.2.9 Lhůta pro podání nabídek a vysvětlení zadávacích podmínek
1. Lhůtu pro podání nabídek stanoví zadavatel vždy s ohledem na předmět zakázky ve výzvě
k podání nabídek stanovením konce lhůty pro podání nabídek. Lhůta stanovená podle
těchto PZZ počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek, touto
skutečností je uveřejnění výzvy k podání nabídek podle odstavce 20.2.7 bodu 2 nebo odeslání výzvy k podání nabídky podle odstavce 20.2.7 bodu 3.
2. Lhůta pro podání nabídek nesmí být
a) u zakázek malého rozsahu kratší než 10 dnů;
b) u zakázek vyšší hodnoty kratší než 15 dnů a kratší než 30 dnů v případě zakázek,
jejichž předpokládaná hodnota dosáhne nejméně hodnoty nadlimitní sektorové veřejné
zakázky podle nařízení vlády č.94.

94

Nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží
pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou mě-nu, ve znění pozdějších předpisů.
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3. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek.
Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím
lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i
bez předchozí žádosti nebo na základě pozdě doručené žádosti. Zadavatel uveřejní, odešle
nebo předá vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději
do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozí věty. Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle nebo nepředá
vysvětlení do 2 pracovních dnů, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek
do uveřejnění, odeslání nebo předání vysvětlení 2 pracovní dny.
4. Vysvětlení zadávacích podmínek bez identifikace dodavatele, který o vysvětlení požádal,
včetně přesného znění požadavku podle odstavce 3, odešle zadavatel současně všem dodavatelům, které vyzval v rámci uzavřené výzvy, nebo uveřejní stejným způsobem, jakým
uveřejnil výzvu k podání nabídek.
5. Zadávací podmínky může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo
doplněna.
6. Zadávací podmínky může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání
nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek musí být uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo
doplněna.
Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávacích podmínek vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků výběrového řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávacích
podmínek činila nejméně celou svou původní délku.

20.2.10

Jednání o nabídkách

1. Zadavatel si může v zadávacích podmínkách vyhradit, že o podaných nabídkách bude
s účastníky jednat. V takovém případě zadavatel postupuje obdobně podle § 61 odst.
7 a 9 až 11 ZZVZ.

20.2.11

Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek

1. Otevírání, posouzení a hodnocení nabídek provádí:
a) zadavatel,
b) jiná osoba, pověřená zadavatelem (dále jen „pověřená osoba“), nebo
c) komise, kterou jmenuje zadavatel.
2. O otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek se pořizuje protokol obsahující
rozhodné skutečnosti, týkající se posouzení a hodnocení nabídek:
a) jména a podpisy osob, které provedly otevírání, posouzení a hodnocení nabídek;

142 z 155

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

b) seznam doručených nabídek, včetně identifikačních údajů účastníků, datum a
čas doručení nabídek;
c) seznam účastníků vyzvaných k doplnění/objasnění nabídky, pokud byli vyzváni;
d) seznam vyloučených účastníků s uvedením důvodu jejich vyloučení;
e) popis způsobu a odůvodnění hodnocení nabídek, pokud nebyla hodnocena
pouze cena;
f)

výsledek hodnocení.

3. Nabídky nesmí být otevřeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Otevírají se pouze
nabídky doručené ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídky v listinné podobě musíbýt otevřeny bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek. Na nabídky
doručené po uplynutí lhůty pro podání nabídek se hledí, jako by nebyly podány a v průběhu výběrového řízení se k nim nepřihlíží.
4. Otevřením nabídky podané v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu.

20.2.12

Posouzení a hodnocení nabídek

1. Osoby, které posuzují a hodnotí nabídky, nesmí být ve vztahu k zakázce a účastníkům
ve střetu zájmů. Před zahájením posouzení a hodnocení nabídek musí potvrdit neexistenci střetu zájmů podpisem čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
2. Zadavatel, komise nebo pověřená osoba provede posouzení nabídek. Posouzení nabídek spočívá v posouzení, zda jsou nabídky zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami.
3. Jestliže nabídka nesplňuje zadávací podmínky, může být účastník, který ji předložil, vyzván k jejímu doplnění nebo objasnění. Doplněním nebo objasněním nabídek nesmí být
změněna celková nabídková cena a/nebo údaje a informace, které jsou předmětem hodnocení.
4. Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka podaná účastníkem nesplňuje zadávací podmínky; tzn., pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely
předložené účastníkem výběrového řízení:
a)

nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník výběrového řízení ve stanovené
lhůtě nedoložil,

b)

nebyly účastníkem výběrového řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti zadavatele, nebo

c)

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení splnění zadávacích podmínek nebo na naplnění kritérií hodnocení.

5. Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení pro nezpůsobilost, pokud prokáže, že
a)

plnění nabízené účastníkem by vedlo k nedodržování povinností vyplývajících z
předpisů práva životního prostředí, sociálních nebo pracovněprávních předpisů
nebo kolektivních smluv vztahujících se k předmětu plnění zadávané zakázky,
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b)

došlo ke střetu zájmů a jiné opatření k nápravě, kromě zrušení výběrového řízení,
není možné,

c)

došlo k narušení hospodářské soutěže předchozí účastí účastníka výběrového
řízení při přípravě výběrového řízení, jiné opatření k nápravě není možné a účastník výběrového řízení na výzvu zadavatele neprokázal, že k narušení hospodářské soutěže nedošlo,

d)

se účastník dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení závažných nebo dlouhodobých pochybení při plnění dřívějšího smluvního vztahu se
zadavatelem zadávané zakázky, nebo s jiným veřejným zadavatelem, která vedla
ke vzniku škody, předčasnému ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím,

e)

se účastník pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele ve výběrovém řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu
mohly zajistit neoprávněné výhody ve výběrovém řízení, nebo

f)

se účastník dopustil v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení nebo
po zahájení výběrového řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán
nebo mu bylo uloženo kárné opatření.

6. Zadavatel může vyloučit účastníka pro nezpůsobilost také, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu v souvislosti se zadávanou zakázkou.
7. Zadavatel může vyloučit účastníka výběrového řízení, pokud nabídka účastníka výběrového řízení obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, která nebyla účastníkem
výběrového řízení zdůvodněna. Pokud zadavatel posoudí nabídkovou cenu účastníka
jako mimořádně nízkou, vyzve jej ke zdůvodnění jeho nabídkové ceny.
8. Vybraného účastníka zadavatel vyloučí z účasti ve výběrovém řízení, pokud zjistí, že
jsou naplněny důvody vyloučení podle bodu 4 tohoto odstavce nebo může prokázat naplnění důvodů podle bodu 5 tohoto odstavce písm. a) až c).
9. Hodnocení nabídek provádí zadavatel, komise nebo pověřená osoba podle hodnotících kritérií uvedených v zadávacích podmínkách. Jako nejvýhodnější nabídku vyhodnotí ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Hodnocení nabídek může být provedeno i
před jejich posouzením, v takovém případě dojde pouze k posouzení nabídky, která
byla podána účastníkem, se kterým má být uzavřena smlouva. Tato skutečnost je v takovém případě uvedena v protokolu dle bodu 2 odstavce 20.2.11.
10. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality, případně jen podle
nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu. Zadavatel může rovněž stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu nabízeného plnění.
11. Pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality je zadavatel povinen stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená
s předmětem zakázky. Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky
mohly být porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné, stanovena metoda vyhodnocení
nabídek v jednotlivých kritériích a váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii, popř.
sestupné pořadí podle významu, není-li zadavatel schopen váhu či jiný matematický
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vztah určit. Kritériem kvality nesmí být smluvní podmínky, jejichž účelem je utvrzení povinností dodavatele, nebo platební podmínky.
12. Kritériem kvality mohou být zejména
a)

technická úroveň,

b)

estetické nebo funkční vlastnosti,

c)

uživatelská přístupnost,

d)

sociální, environmentální nebo inovační aspekty,

e)

organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají přímo podílet na plnění zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto
osob,

f)

úroveň servisních služeb včetně technické pomoci,

g)

podmínky a lhůta dodání nebo dokončení plnění, nebo

h)

jiná kritéria, pokud jsou založena na objektivních skutečnostech vztahujících se k
osobě dodavatele nebo k předmětu zakázky.

13. Pokud je ve výběrovém řízení jediný účastník, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

20.2.13

Uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

1. Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka výběrového řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita. Smlouva musí být uzavřena ve shodě se zadávacími podmínkami a vybranou nabídkou, a to bez zbytečného
odkladu.
2. Pokud vybraný účastník odmítne uzavřít smlouvu nebo zadavateli neposkytne dostatečnou součinnost k jejímu uzavření, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího
účastníka výběrového řízení, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek nebo elektronické aukce nebo z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení zadavatel musí provést, pokud by vyloučení vybraného dodavatele znamenalo
podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek.
3. Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň tyto náležitosti:
a) označení smluvních stran vč. IČO a DIČ pokud jsou přiděleny;
b) předmět plnění (konkretizovaný kvantitativně i kvalitativně);
c) cena bez DPH, platební podmínky;
d) doba a místo plnění.

20.2.14

Změna smlouvy

1. Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel
na plnění zakázky. Za podstatnou se považuje taková změna, která by
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a)
b)
c)
2.

umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním výběrovém řízení, pokud by zadávací podmínky původního výběrového
řízení odpovídaly této změně,
měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění zakázky.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která
nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než
a)

10 % původní hodnoty závazku, nebo

b)

15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
3. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě
dodavatele
a)

není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v
požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení,

b)

by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

c)

hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 %
původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet
hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.95

4. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna,
a)

jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou
péčí nemohl předvídat,

b)

nemění celkovou povahu zakázky a

c)

hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.96

5. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku, jejímž předmětem je provedení
stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních
prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že

95

Analogicky s §173 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se pro změnu závazku ze smlouvy na sektorovou
veřejnou zakázku bod c) nepoužije, pokud není ve speciální metodice stanoveno jinak.
96

Analogicky s §173 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se pro změnu závazku ze smlouvy na sektorovou
veřejnou zakázku bod c) nepoužije, pokud není ve speciální metodice stanoveno jinak.
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a)

nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu
nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b)

cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je
ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c)

materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou
ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a

d)

zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší
kvality podle písmene c).

6. Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na zakázku je také nahrazení dodavatele jiným
dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné
a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na zakázku
na základě zadávacích podmínek analogicky podle § 100 odst. 2 ZZVZ, nebo
b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti
s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části
závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního výběrového řízení.
7. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou podmínky pro tuto změnu a
její obsah jednoznačně vymezeny a změna nemění celkovou povahu zakázky. Taková
změna se může týkat rozsahu dodávek, služeb nebo stavebních prací, ceny nebo jiných
obchodních nebo technických podmínek (může jít např. o inflační doložku).
8. Pro účely výpočtu hodnoty změny se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná
ve smlouvě na zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li
smlouva na zakázku taková ustanovení. V případě sektorové zakázky se omezení dle
bodu 3 písm. c) a bodu 4 písm. c) neuplatní.
9. Budou-li po provedení změn závazku ze smlouvy překročeny limity podle odst. 20.2.4,
bodu 2, je zadavatel povinen dodržet § 222 ZZVZ97. To neplatí pro příjemce, který není
zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň dotace poskytovaná na danou zakázku není vyšší než 50 % peněžních prostředků.
10. Zadavatel uveřejní uzavřenou smlouvu (vč. jejich změn a dodatků) do 30 dnů98 v registru
smluv, pokud se smlouvy uveřejnění týká dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).

97
98

https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171010_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf
Nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu kratší.
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20.2.15

Zrušení výběrového řízení

1. Zadavatel zruší výběrové řízení, pokud po uplynutí lhůty pro podání nabídky ve výběrovém řízení není žádný účastník.
2. Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit, nejpozději však do uzavření smlouvy.
O zrušení výběrového řízení je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů informovat
všechny účastníky výběrového řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
3. V případě zrušení výběrového řízení v době běhu lhůty pro podávání nabídek, zadavatel oznámí informaci o zrušení výběrového řízení stejným způsobem, jakým toto výběrové řízení zahájil.

20.2.16

Poskytování informací

1. O výsledku výběrového řízení musejí být bez zbytečného odkladu informováni všichni
účastníci, kteří podali nabídky ve lhůtě pro podání nabídek a kteří nebyli vyloučeni z výběrového řízení. Oznámení o výsledku výběrového řízení musí obsahovat min. následující informace: identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena, výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí nabídek a posouzení splnění zadávacích podmínek. Tato informace musí být zaslána písemně, a to buď dopisem, nebo
elektronicky (odeslání musí být schopen zadavatel prokázat – dodejka, podací lístek,
předávací protokol, emailovou doručenkou spolu s odeslaným emailem, záznam v elektronickém nástroji apod.). Oznámení o výsledku výběrového řízení nemusí zadavatel
zasílat v případě, že by adresátem oznámení o výsledku výběrového řízení byl pouze
vybraný dodavatel.
2. Pokud si to zadavatel ve výzvě k podání nabídek vyhradil, může ve výběrovém řízení
uveřejnit oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o vyloučení
účastníka stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek. V takovém případě se oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky považuje za doručené všem dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění.
3. Vyloučenému účastníku výběrového řízení oznámí zadavatel jeho vyloučení bez zbytečného odkladu.
4. Zadavatel/Příjemce je povinen v rámci samostatného modulu „Veřejné zakázky“ průběžně vyplňovat v IS KP21+ informace o stavu a pokroku v realizaci veřejné zakázky /
veřejných zakázek, tj. informace o vybraných dodavatelích, o jednání hodnotící komise
apod.

20.2.17

Povinnosti zadavatele k uchování dokumentace

Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických úkonech
související se zadáním zakázky. Dokumentace o zakázce tvoří souhrn všech dokumentů v listinné nebo elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu výběrového řízení, popř. po jeho
ukončení, vyžadují tato PZZ.
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20.2.18

Zadání veřejné zakázky v EUR

V rámci zadávání veřejných zakázek u projektů podporovaných OPD2021+ má zadavatel možnost vyhlásit veřejnou zakázku v EUR. Přitom nadále platí, že Žádost o podporu v IS KP21+
vyplní žadatel v CZK.
Při pozdějším přepočtu výdajů fakturovaných v EUR použije žadatel pro přepočet:
a) v případě úhrady z cizoměnového účtu: kurz ČNB platný ke dni uskutečnění výdaje
b) v případě úhrady výdaje vyčísleného dokladem v cizí měně z korunového účtu: kurz
komerční banky, která vede účet platný ke dni uskutečnění výdaje.
Žadateli budou následně proplaceny výdaje maximálně do výše uvedené v Žádosti, případně
nižší (způsobené poklesem kursu CZK/EUR).

20.3 Kontrola zadání zakázky v zadávacím a výběrovém řízení99
20.3.1 Povinnosti zadavatele k uchování dokumentace
1. Zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických
úkonech související se zadáním zakázky. Dokumentace o zakázce tvoří souhrn všech
dokumentů v listinné nebo elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu výběrového
řízení, popř. po jeho ukončení, vyžadují tato PZZ, včetně nabídek jednotlivých účastníků.
2. Pro účely ověření správnosti postupu zadavatele při zadávání zakázky bude při kontrolách zadávacích řízení vyžadována dokumentace o zadávacím řízení dle § 216 ZZVZ.
Při kontrolách výběrových řízení budou vyžadovány především následující základní dokumenty:
a) zadávací podmínky vymezující předmět zakázky vč. dokladů prokazujících jejich odeslání či uveřejnění;
b) nabídky podané účastníky, včetně případného objasnění či doplnění;
c) protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek podepsaný příslušnými osobami;
d) smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně jejích případných dodatků;

99

Postupy uvedené v podkapitole 20.3 se vztahují na všechny zadavatele spadající a nespadající pod působnost zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
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e) oznámení o výběru dodavatele zaslané všem účastníkům, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, jejichž nabídka nebyla vyřazena, včetně dokladů prokazujících jejich odeslání, pokud toto oznámení nebylo uveřejněno
podle odstavce 20.2.16 bodu 4;
f)

oznámení o vyloučení účastníka výběrového řízení, včetně dokladu prokazujícího jeho odeslání/uveřejnění, pokud byl nějaký účastník vyřazen;

g) vysvětlení zadávacích podmínek včetně dokladů prokazujících jeho odeslání/uveřejnění, pokud bylo nějaké poskytnuto,
h) jmenování pověřené osoby nebo komise (pokud byly jmenovány) včetně prohlášení o neexistenci střetu zájmů.
V případě zakázky, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje 500 000,- Kč bez DPH,
nebo 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby nebo
6 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce, pokud je zakázka zadávána příjemcem, který není zadavatelem podle § 4 odst. 1 až 3 ZZVZ a zároveň je
dotace poskytovaná na takovou zakázku není vyšší než 50 %, budou kontrolovány
předložené účetní doklady. Zadavatel může dokladovat realizaci přímého nákupu
kromě účetního dokladu také písemnou objednávkou plnění. V tomto případě je rozhodným dokumentem pro provedení kontroly účetní doklad.

20.3.2 Konzultace k zadávacím podmínkám
ŘO OPD2021+ umožňuje (budoucímu) příjemci dotace, resp. žadateli, a to ještě před uzavřením právního aktu o poskytnutí podpory, aby se na něj obrátil v případě nejasnosti ohledně
veřejné zakázky. Zvláště pak v případě přípravy zadávací dokumentace a zadávacích podmínek (dále jen „ZD“) může příjemce zaslat dotazy k dílčím otázkám na oddělení 434 (oddělení
kontrol a nesrovnalostí – dále jen „odd. 434)“. Současně s dotazy k veřejné zakázce žadatel/příjemce vždy zasílá identifikaci připravovaného/schváleného projektu, včetně specifického
cíle/oblasti podpory, v rámci něhož bude veřejná zakázka zařazena ke spolufinancování z
OPD2021+.
Vyjádření k dotazům příjemce vyhotoví ŘO OPD2021+ do 10 pracovních dnů (pokud to povaha
dotazů umožňuje).
V případě, že jsou vzneseny ze strany ŘO OPD2021+ zásadní připomínky, je příjemce dotace
povinen tyto připomínky zapracovat. V případě, že s těmito připomínkami nesouhlasí, je rovněž
povinen zaslat zdůvodnění tohoto svého postoje. ŘO OPD2021+ následně ve lhůtě 5 dnů informuje kontaktní osobu příjemce, zda k uvedené věci jsou v dané době další připomínky. V
případě, že příjemce neobdrží do 5 dnů od doručení vypořádání připomínek zprávu od odd.
434, znamená to, že v danou dobu nejsou ze strany odd. 434 uplatňovány žádné další připomínky.
V případě, že se příjemce rozhodne vyhlásit veřejnou zakázku bez zapracování zásadních připomínek, vystavuje se riziku zjištění z případných budoucích kontrol k dané zakázce.
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O430 však upozorňuje, že výše uvedená konzultace je prováděna pouze na základě poskytnutých dotazů, přičemž snahou je upozornit na body, které by v budoucnu mohly vyústit ve zjištění. Odbor 430 ovšem nevylučuje, že v rámci své kontrolní činnosti může při komplexní kontrole zadávacího řízení dojít v budoucnu k závěru odlišnému. Stejně tak stále platí, že za ZD a
celý proces zadání zakázky je zodpovědný zadavatel a absence připomínek ze strany O430
v rámci této konzultace, nezbavuje zadavatele odpovědnosti za průběh zadávacího řízení
ve vztahu k budoucím kontrolám.
V případě, že je v rámci jednoho období na odd. 434 zasláno od jednoho příjemce více obdobných dotazů k zakázkám, vyhrazuje si odd. 434 právo dále oblast neposuzovat, o čemž bude
tazatel informován. Omezení pro vyhlašování zadávacích / výběrových řízení a omezení

pro uzavírání smluv
V případě, že zadavatel zahajuje zadávací nebo výběrové řízení až po uzavření právního
aktu o poskytnutí podpory, je povinen u:
a) veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou odpovídající hodnotě nadlimitního režimu dle ZZVZ a
b) zakázek vyšší hodnoty, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje nejméně hodnoty nadlimitní veřejné zakázky pro zadavatele sektorové veřejné zakázky podle nařízení vlády
č. 172/2016 Sb.:
1) Zaslat ŘO OPD2021+ (vedoucímu pracovníkovi odd. 434) návrh oznámení nebo
výzvy o zahájení zadávacího řízení nebo výběrového řízení (dále ZŘ/VŘ) a zadávací dokumentace, případně další dokumenty vyžádané ŘO OPD2021+, a to ještě
před vyhlášením ZŘ/VŘ. Současně s dokumentací k veřejné zakázce žadatel/příjemce vždy zasílá identifikaci připravovaného/schváleného projektu, včetně specifického cíle/oblasti podpory, v rámci něhož bude veřejná zakázka zařazena ke spolufinancování z OPD2021+. ŘO OPD2021+ provede posouzení uvedených dokumentů do 10
pracovních dnů a zašle zadavateli informaci o výsledku tohoto posouzení. V případě,
že věc vyžaduje konzultaci s ostatními odděleními O430, popř. externími subjekty, je
možné lhůtu pro zaslání připomínek prodloužit, o čemž ŘO OPD2021+ informuje kontaktní osobu příjemce. V případě, že má ŘO OPD2021+ k předloženým dokumentům
připomínky, provede jejich kategorizaci na připomínky zásadní, doporučující/doplňující
a formální. Jsou-li ze strany ŘO OPD2021+ uplatňovány připomínky zásadní, je zadavatel tyto povinen zapracovat, popř. vypracovat odpověď, ve které zdůvodní svůj stávající postoj. Jsou-li ŘO OPD2021+ uplatňovány připomínky doporučující/doplňující/formální, je jejich zapracování ponecháno na zvážení zadavatele. V případě, že zadavatel připomínky nezapracuje, popř. je zapracuje nevhodným způsobem, existuje
riziko zjištění z případných budoucích kontrol na projektu. Pokud ŘO OPD2021+
nevznese další připomínky k doručenému vypořádání připomínek, posouzení je ukončeno 5 pracovních dní po doručení vypořádání připomínek ŘO OPD2021+. Zadavatel
je oprávněn zahájit výběrové/zadávací řízení až po ukončení tohoto posouzení, nestanoví-li ŘO OPD2021+ jinak.
ŘO OPD2021+ dále nevylučuje, že v rámci své kontrolní činnosti může při komplexní kontrole zadávacího/výběrového řízení obohacené o znalost průběhu tohoto řízení, dojít v budoucnu k závěru odlišnému od tohoto ex-ante posouzení.
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Závěry posouzení výše uvedené dokumentace v žádném případě nezbavují zadavatele plné zodpovědnosti za celý proces ZŘ/VŘ. Upozorňujeme rovněž, že v případě, že zadavatel plánuje vyhlásit veřejnou zakázku po vydání právního aktu, byť
by měl již z dřívějšího období vykomunikovány připomínky k dané zakázce (před
vydáním právního aktu), musí ji opět zaslat k posouzení před jejím vyhlášením.
¨
Následující body 2) a 3) navazují na výše uvedený bod 1), tudíž v případě, kdy
zadavatel nebyl povinen předkládat zadávací dokumentaci dle bodu 1), popř. nebyla tato zadávací dokumentace vybrána ke kontrole, nebude již dále předkládat
dokumentaci dle bodů 2) a 3).
2) Zaslat ŘO OPD2021+ dokumentaci k veřejné zakázce před podpisem smlouvy
s vybraným dodavatelem. Pro usnadnění komunikace příjemce nejprve kontaktuje
vedoucího oddělení 434 (oddělení kontroly a nesrovnalostí), který zvolí pracovníky, kterým budou dokumenty k dané veřejné zakázce v budoucnu zasílány. Seznam požadovaných dokumentů je uveden níže, nicméně tento může být upraven podle specifik daného zadávacího/výběrového řízení.
Dokumenty předkládané pro posouzení ZŘ/VŘ před podpisem smlouvy (seznam dokumentů odpovídá otevřenému řízení, v případě jiných druhů zadávacích/výběrových řízení, předloží příjemce dokumenty relevantní pro daný druh řízení):100
i) doklady o distribuci zadávací dokumentace dodavatelům, popř. o jejím uveřejnění;
ii) poskytnutí vysvětlení zadávacích podmínek včetně odpovědí a dokladů prokazujících jejich odeslání a/nebo uveřejnění, případně čestné prohlášení zadavatele, že
žádné žádosti nebyly podány či vysvětlení zadávacích podmínek nebylo poskytnuto;
iii) jmenování komise (příp. pověřené osoby);
iv) protokol o otevírání nabídek včetně seznamu doručených nabídek;
v) čestná prohlášení členů/náhradníků komise o neexistenci střetu zájmů;
vi) protokoly z každého jednání komise;
vii) žádosti o doplnění nebo objasnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, včetně dokladu o odeslání, a doplnění nebo objasnění ze strany dodavatele, byl-li požádán;
viii) výzva k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny, včetně dokladu o odeslání,
a objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze strany dodavatele, byl-li vyzván;
ix) zpráva o hodnocení nabídek;
x) nabídka vítězného dodavatele (ŘO OPD2021+ může požadovat předložení kopií
všech podaných nabídek);
xi) nabídky dodavatelů, kteří byli ze soutěže vyloučeni;
(dokumenty i) až xi) zašle zadavatel na ŘO OPD2021+ bezodkladně po vyhotovení zprávy o hodnocení nabídek

100

Seznam uvedených dokumentů představuje demonstrativní výčet a vychází z požadavků zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. V případě zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, budou předloženy dokumenty
ve stejném rozsahu, popř. další, které souvisí s veřejnou zakázkou ve smyslu aktuálně platné a účinné právní úpravy.
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xii) rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení včetně dokladu
o odeslání oznámení o vyloučení, nebo prohlášení zadavatele, že ze zadávacího
řízení nebyl žádný účastník vyloučen;
xiii) rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele včetně dokladů o odeslání oznámení
o výběru nejvhodnější nabídky dotčeným účastníkům;
xiv) námitky účastníka včetně jejich vypořádání a doklad o odeslání vypořádání námitek, případně čestné prohlášení zadavatele, že nebyly podány žádné námitky;
(dokumenty xii) až xiv) doporučujeme zasílat průběžně po jejich vyhotovení,
nejpozději však k okamžiku bezodkladně následujícím po vyhotovení posledního z nich). Pokud příjemce již dříve uložil dokumenty do systému MS 2021+,
informuje o této skutečnosti kontaktní osobu (vedoucího oddělení 434, popř.
přiděleného gestora kontroly). V případě, že je toto možné, pracuje se primárně s dokumenty uloženými v MS 2021+. Příjemce nicméně může v rámci
zefektivnění předávání dokumentů (např. z důvodu obsáhlých příloh, atd.) po
dohodě s gestorem kontroly zaslat dokumenty i jiným způsobem.101
Povinnosti stanovené v předchozích odstavcích 1 a 2 se nevztahují na zadávací / výběrová řízení, u kterých toto posouzení není možné provést z objektivních důvodů.
ŘO OPD2021+ provede posouzení uvedených dokumentů a zašle zadavateli informaci
o výsledku tohoto posouzení. V případě, že ŘO OPD2021+ má k předloženým dokumentům připomínky, informuje o nich zadavatele. Dle závažnosti připomínek zadavatel
dále postupuje v ZŘ/VŘ. Zadavatel je oprávněn uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem až po ukončení tohoto posouzení.
Vzhledem k tomu, že budou na ŘO zasílány rovněž kopie nabídek, doporučuje ŘO zadavatelům již v rámci zadávací dokumentace požadovat v případě podání listinných nabídek po dodavatelích k předloženým nabídkám rovněž nosič dat se skenem celé nabídky.
Závěry posouzení výše uvedené dokumentace v žádném případě nezbavují zadavatele plné zodpovědnosti za celý proces ZŘ/VŘ a uzavření smlouvy.
3) Zaslat ŘO OPD2021+ dokumentaci navazující na kroky uzavření smlouvy a informování o uzavření této smlouvy.
Jedná se o následující dokumenty (seznam dokumentů odpovídá otevřenému řízení,
v případě jiných druhů zadávacích/výběrových řízení předloží příjemce obdobné dokumenty relevantní pro daný druh řízení):

a) Uzavřená smlouva
b) Písemná zpráva zadavatele dle ZZVZ/ZVZ
c) Všechny doklady o uveřejnění výsledků zadávacího řízení (vč. informací ve Věstníku veřejných zakázek a TED).

101

Toto však nezbavuje příjemce povinnosti stanovené v kapitole 20.2.16, která uvádí, které dokumenty je povinné přikládat
do MS 2021+.
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21 VEŘEJNÁ PODPORA A PODPORA DE MINIMIS
V případě, kdy bude financování projektů probíhat v režimu veřejné podpory, bude se výše
nebo míra podpory řídit zvláštními pravidly relevantními pro konkrétní program veřejné podpory
vyplývajícími z předpisů k veřejné podpoře, resp. z rozhodnutí Evropské komise k jednotlivým
režimům podpor.
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22 PRAVIDLA PRO VYKAZOVÁNÍ INDIKÁTORŮ
Aby bylo možné sledovat a vyhodnocovat plnění cílů programu, musí být na úrovni každého
projektu definovány indikátory, které přispívají k plnění těchto cílů. Tyto indikátory zároveň
slouží k hodnocení věcného pokroku projektu.
Závazné indikátory projektů jsou definovány v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory.
Plnění indikátorů povinných k naplnění, u kterých je stanovena cílová hodnota závazná k naplnění, je pro příjemce závazné. Jejich nesplnění je postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.
Příjemce je povinen v průběhu realizace projektů zajistit sledování plnění indikátorů definovaných v právním aktu o poskytnutí podpory a průběžně informovat o dosažených hodnotách
v předkládaných zprávách o realizaci projektu případně v informacích o projektu (IoP). Vykazované hodnoty musí být vždy prokazatelné a ověřitelné.
Indikátory se na úrovni projektu v IS KP21+ dělí na:




povinné– na výzvě je indikátor nastaven jako povinný k výběru, příjemce podpory jej
musí v rámci projektu povinně sledovat a vykazovat, jsou uvedeny v Právním aktu;
nepovinné– indikátor nastaven jako dobrovolný k výběru (slouží pro statistické potřeby
a detailní monitoring ŘO a ZS);
povinně volitelné (skupina 1 / skupina 2) – žadatel musí zvolit právě jeden nebo alespoň jeden indikátor, který se následně stává indikátorem povinným (k výběru).

V rámci výzvy je určeno, u kterých indikátorů je ze strany příjemce podpory povinnost naplnit závaznou cílovou hodnotu do předem určeného data. Tyto indikátory jsou na výzvě
označeny jako indikátory povinné k naplnění. Nenaplnění může být sankcionováno sníženým odvodem za porušení rozpočtové kázně dle § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel.
Indikátory nepovinné k naplnění musí příjemce podpory evidovat v IS KP21+ a prostřednictvím zpráv poskytovat ŘO a Z S přehled o skutečných hodnotách indikátorů. Případné nesplnění cílové hodnoty těchto indikátorů není sankcionováno.
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