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Přehled zﾏěﾐ 

Kapitola Bližší určeﾐí zﾏěﾐ┞ Odůvodﾐěﾐí revize 

Celý 
dokument 

) dokuﾏeﾐtu H┞l┞ odstraﾐěﾐ┞ iﾐforﾏaIe týkajíIí se 
┗ýze┗ PO ヲ s ohledeﾏ ﾐa ┗ý┗oj situaIe ┗ případě 
zá┗azﾐosti PpŽP )P pro ┗ýz┗┞ PO ヲ. S tíﾏ sou┗isí také 
odstraﾐěﾐí iﾐforﾏaIí o kolo┗ýIh ┗ýz┗áIh, které se 
v případě zjedﾐodušeﾐýIh projektů ﾐe┗┞uží┗ají. 

PřizpůsoHeﾐí pra┗idel ┗ýz┗áﾏ, 
které ﾏají ┗azHu ﾐa zjedﾐodušeﾐé 
projekty. 

1. Upra┗eﾐa zá┗azﾐost PpŽP )P ┗e fázi realizace projektu. Upřesﾐěﾐí iﾐforﾏaIe. 

2.  Revize ┗┞HraﾐýIh definic v ráﾏIi kapitol┞. )přesﾐěﾐí a zjedﾐodušeﾐí kapitol┞. 

3. 
AktualizaIe legislati┗┞ a pro┗áděIíIh předpisů, 

odstraﾐěﾐí ﾐerele┗aﾐtﾐíIh prá┗ﾐíIh dokuﾏeﾐtů. 
AktualizaIe rele┗aﾐtﾐí legislati┗┞. 

3.3 Opra┗a ﾐáz┗ů zákoﾐů. Opra┗a špatﾐýIh ﾐáz┗ů zákoﾐů. 

4. 
Upravena defiﾐiIe prosté kopie dokuﾏeﾐtu 
a reforﾏulo┗áﾐ ヱ. odsta┗eI kapitol┞. 

Doplﾐěﾐí Ih┞HějíIí iﾐforﾏaIe, 

zjedﾐodušeﾐí a zpřesﾐěﾐí. 

4.1. Reforﾏulo┗áﾐ te┝t u pojﾏu Uži┗atelská depeše. Doplﾐěﾐí a zpřesﾐěﾐí iﾐforﾏaIe. 

4.2. 
Reforﾏulo┗áﾐ ヱ. odsta┗eI u pojﾏu Píseﾏﾐá 
korespondence. 

Doplﾐěﾐí a zpřesﾐěﾐí iﾐforﾏaIe. 

5. Doplﾐěﾐa část )ﾏěﾐ┞ ┗ýz┗┞. Doplﾐěﾐí iﾐforﾏaIe. 

5.2. 
Doplﾐěﾐ┞ iﾐforﾏaIe k forﾏáﾏ doložeﾐí příloh žádosti o 
podporu. 

Doplﾐěﾐí iﾐforﾏaIe. 

5.2.1. 

Doplﾐěﾐ┞ iﾐforﾏaIe k oprá┗ﾐěﾐosti žadatele. 
)ﾏěﾐa struktur┞ kapitol┞, která je ﾐo┗ě čleﾐěﾐa dle 
požada┗ků, způsoHu doložeﾐí a ┗ýjiﾏek. 

Doplﾐěﾐí iﾐforﾏaIe. 

5.2.4. 

5.2.5. 
Doplﾐěﾐ pojeﾏ „Úspor┞ k rozděleﾐí“. 

Sﾐížeﾐí adﾏiﾐistrati┗ﾐí zátěže 
v případě zﾏěﾐ akti┗it projektu 
a sou┗isejíIí zﾏěﾐ┞ rozpočtu 
projektu. 

5.4. 

Upřesﾐěﾐí počátku proIesu sIh┗alo┗áﾐí projektů 
pro zjedﾐodušeﾐé projekt┞. 
)ﾏěﾐa terﾏíﾐu „ﾐegoIiaIe“ ﾐa „úpra┗a žádosti“. 

Upřesﾐěﾐí iﾐforﾏaIe. 
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5.4.1. 

Upřesﾐěﾐí iﾐforﾏaIí ke koﾐtrole přijatelﾐosti 
a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí. 
Do kapitol┞ proﾏítﾐuta ﾐo┗ela zákoﾐa č. 218/2000 Sb., 

o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh 
sou┗isejíIíIh zákoﾐů ふrozpočto┗á pra┗idlaぶ, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů. 

Upřesﾐěﾐí iﾐforﾏaIe, u┗edeﾐí 
v soulad s platnou legislativou. 

 

5.5. 

Přestrukturo┗aﾐá kapitola. 
Do kapitol┞ proﾏítﾐuta ﾐo┗ela zákoﾐa č. 218/2000 Sb., 

o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh 
sou┗isejíIíIh zákoﾐů ふrozpočto┗á pra┗idlaぶ, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů. 
)ﾏěﾐa terﾏíﾐu „ﾐegoIiaIe“ ﾐa „úpra┗a žádosti“. 

Upřesﾐěﾐí iﾐforﾏaIe, u┗edeﾐí 
v soulad s platnou legislativou. 

6. Doplﾐěﾐ┞ zásadﾐí iﾐforﾏaIe ┗ kapitole a podkapitoláIh. Doplﾐěﾐí iﾐforﾏaIí. 

6.3. 

6.4. 

Do kapitol┞ proﾏítﾐuta ﾐo┗ela zákoﾐa č. 218/2000 Sb., 

o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh 
sou┗isejíIíIh zákoﾐů ふrozpočto┗á pra┗idlaぶ, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů. 

U┗edeﾐí ┗ soulad s platﾐou 
legislativou. 

6.5. 
) kapitol┞ odstraﾐěﾐ┞ ﾐadH┞tečﾐé a dupliIitﾐí 
informace. 

Odstraﾐěﾐí dupliIitﾐíIh iﾐforﾏaIí 
v textaci. 

7.1. 

7.1.1. 

Kapitola H┞la upra┗eﾐa a doplﾐěﾐa tak, aH┞ iﾐforﾏaIe 
byly v souladu s jedﾐotﾐýﾏ ﾏetodiIkýﾏ prostředíﾏ. 

Aktualizace dle jedﾐotﾐého 
ﾏetodiIkého prostředí. 

7.1.1. 
Upra┗eﾐa část rozkrý┗áﾐí ┗lastﾐiIké struktur┞ Hěheﾏ 
realizace projektu.  

Úpra┗a a doplﾐěﾐí iﾐforﾏaIí. 

7.2. Přestrukturo┗áﾐa a doplﾐěﾐa Ielá kapitola. 
)přesﾐěﾐí iﾐforﾏaIí pro lepší 
orientaci v kapitole. 

7.3.4. 

7.3.5. 

Kapitol┞ zjedﾐodušeﾐ┞ při zaIho┗áﾐí podstatﾐýIh 
iﾐforﾏaIí. 

Odstraﾐěﾐí dupliIitﾐíIh iﾐforﾏaIí 
v textaci. 

7.4.1. Úpra┗a forﾏulaIí v celé podkapitole. 

U┗edeﾐí do souladu s platnou 

legislati┗ou, odstraﾐěﾐí 
ﾐadH┞tečﾐýIh iﾐforﾏaIí. 

8.5 Jaz┞ko┗á úpra┗a a opra┗a ﾐáz┗ů zákoﾐů 
Jaz┞ko┗á úpra┗a a opra┗a 
Ih┞HﾐýIh ﾐáz┗ů zákoﾐů. 

8.7. Přidáﾐa kapitola Úspor┞ projektu. 
)jedﾐodušeﾐí adﾏiﾐistraIe 
projektu sou┗isejíIí se zﾏěﾐaﾏi 
akti┗it zjedﾐodušeﾐého projektu. 

9. 

10. 

Doplﾐěﾐ┞ zásadﾐí iﾐforﾏaIe ┗ kapitoláIh 
a podkapitoláIh. 

Doplﾐěﾐí iﾐforﾏaIí. 
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Kapitola Bližší určeﾐí zﾏěﾐ┞ Odůvodﾐěﾐí revize 

9.2 
Pro┗edeﾐ┞ forﾏulačﾐí úpra┗┞, odstraﾐěﾐí 
ﾐadH┞tečﾐého te┝tu ふ┗ariaﾐt, postupů,…ぶ. 

Do textu byla zavedena 

terﾏiﾐologie použí┗aﾐá zákoﾐeﾏ 
č. ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., a te┝t H┞l očištěﾐ 
o ┗ariaﾐt┞, které ┗ případě 
zjedﾐodušeﾐýIh projektů 
ﾐeﾐastaﾐou, a postup┞, které 
ﾐeHudou použit┞. 

10.1. 

Do kapitol┞ proﾏítﾐuta ﾐo┗ela zákoﾐa č. ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., 
o rozpočto┗ýIh pra┗idlech a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh 
sou┗isejíIíIh zákoﾐů ふrozpočto┗á pra┗idlaぶ, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů. 

U┗edeﾐí ┗ soulad s platﾐou 
legislativou. 

11. 

Úpra┗a forﾏulaIí ┗ Ielé kapitole, doplﾐěﾐí příkladů 
a odkazů. )a┗edeﾐí pojﾏu „od┗od za porušeﾐí 
rozpočto┗é kázﾐě“ 

)přesﾐěﾐí iﾐforﾏaIí pro lepší 
orientaci v kapitole. Do textu byla 

za┗edeﾐa terﾏiﾐologie použí┗aﾐá 
zákoﾐeﾏ č. 218/2000 Sb. 

12. )apraIo┗áﾐ MD č. ヱ PpŽP )P. 
AktualizaIe dle jedﾐotﾐého 
ﾏetodiIkého prostředí. 

15. 
Dílčí úpra┗┞ forﾏulaIí ﾐa základě aktuálﾐí ┗ýklado┗é 
praxe. 

Proﾏítﾐutí aktuálﾐí ┗ýklado┗é 
praxe. 

15.3.2. 

Doplﾐěﾐa ┗ěta: V souladu s §ヱヴﾐ, odst. ヲ rozpočto┗ýIh 
pra┗idel je za deﾐ posk┞tﾐutí ┗eřejﾐé podpor┞ ﾐeHo 
podpor┞ ﾏalého rozsahu po┗ažo┗áﾐ deﾐ ┗┞dáﾐí 
prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpory. 

Upřesﾐěﾐí defiﾐiIe ┗ souladu 

s platﾐýﾏ zﾐěﾐíﾏ rozpočto┗ýIh 
pravidel. 

16. 

Kapitola ┗četﾐě podkapitol přeforﾏulo┗áﾐa a upravena, 

doplﾐěﾐa iﾐforﾏaIe o ┗┞kazo┗áﾐí plﾐěﾐí horizoﾐtálﾐíIh 
priﾐIipů v realizaci projektu. 

Odstraﾐěﾐí ﾐerele┗aﾐtﾐíIh 
iﾐforﾏaIí v kapitole, upřesﾐěﾐí 
iﾐforﾏaIí. 

17. Odstraﾐěﾐa ヱ. ┗ěta. 
IﾐforﾏaIe ﾐeﾏěla ┗li┗ ﾐa plﾐěﾐí 
publicity. 

17.2. 
Doplﾐěﾐí bodu c) o pokyny k ┗íIestráﾐko┗ýﾏ 
dokuﾏeﾐtůﾏ. 

Doplﾐěﾐí Ih┞HějíIí iﾐforﾏaIe. 

17.2. 
ReforﾏulaIe posledﾐího odsta┗Ie k téﾏatu ン. loga 

na ﾐepo┗iﾐﾐýIh ﾐástrojíIh puHliIit┞.  
Doplﾐěﾐí a zpřesﾐěﾐí iﾐforﾏaIe. 

17.3. Nahrazeﾐí terﾏíﾐu „saﾐkIe“ pojﾏeﾏ „fiﾐaﾐčﾐí opra┗a“. 

Soulad s jedﾐotﾐýﾏ ﾏetodiIkýﾏ 
prostředíﾏ ふdle aktuálﾐí ┗erze 
MetodiIkého pok┞ﾐu pro puHliIitu 
ESI foﾐdů ヲヰヱヴ-2020). 

18.1. Upraveﾐ ┗zor Příloh┞ č. ヱ. Upřesﾐěﾐí iﾐforﾏaIe. 
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1. KAPITOLA – ÚVOD 

Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů ふdále jeﾐ „PpŽP )P“ぶ ┗┞dá┗á ŘídiIí orgáﾐ 
Operačﾐího prograﾏu Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí ふdále jeﾐ „ŘO“). Tato pra┗idla jsou určeﾐa 
pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů. Pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

ﾐejsou platﾐá Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe – oHeIﾐá část. 

Cíleﾏ PpŽP ZP je podat žadatelůﾏ základﾐí iﾐforﾏaIe týkajíIí se zjedﾐodušeﾐýIh projektů, popsat, jak 

postupo┗at při zpraIo┗áﾐí žádosti o podporu, sezﾐáﾏit je se ┗šeﾏi po┗iﾐﾐýﾏi ﾐáležitostﾏi žádosti 
o podporu, upozornit je na poteﾐIiálﾐí rizika, která ﾏohou ohrozit její ┗časﾐé a řádﾐé předložeﾐí, a dále pak 
příjeﾏIůﾏ popsat a ┗┞s┗ětlit po┗iﾐﾐé a doporučené postupy při realizaci projektu. 

DefiﾐiIe a priﾐIip┞ zjedﾐodušeﾐého projektu, jeho ┗ýIhodiska a ﾐasta┗eﾐí, jsou uvedeny v kapitole 2. 

PpŽP )P při přípravě žádosti o podporu 

Při přípra┗ě žádosti o podporu je žadatel po┗iﾐeﾐ řídit se aktuálﾐě platﾐou a účiﾐﾐou ┗erzí PpŽP )P. 
Pokud v průHěhu přípra┗┞ žádosti o podporu/sIh┗alo┗aIího proIesu dojde k ┗┞dáﾐí další ┗erze PpŽP )P, 
řídí se žadatel ┗erzí Pra┗idel pro žadatele a příjeﾏIe )P, která H┞la platﾐá a účiﾐﾐá ┗ deﾐ předložeﾐí 
žádosti o podporu do sIh┗alo┗aIího proIesu. 

ŘO ﾏůže ┗┞dat ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi ┗erzeﾏi PpŽP )P MetodiIké dopis┞ týkajíIí se určité kapitoly/podkapitoly, 

které upra┗ují/doplňují PpŽP )P. Těﾏito MetodiIkýﾏi dopis┞ se žadatel řídí ode dﾐe jejiIh účiﾐﾐosti. 

PpŽP )P při realizaci projektu 

Při realizaIi projektu je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ řídit se ┗erzí PpŽP ZP, případﾐě ﾏetodiIkýﾏi dopis┞, 
u┗edeﾐýﾏi v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ a podﾏíﾐkaﾏi, které jsou defiﾐo┗áﾐ┞ 
┗┞hlášeﾐou ┗ýz┗ou.  

Prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ oHsahuje hla┗ﾐí podﾏíﾐk┞ pro realizaIi projektu. Kroﾏě ┗ýše 
u┗edeﾐýIh dokuﾏeﾐtů je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ řídit se ┗ průHěhu realizaIe projektu také platﾐou a účiﾐﾐou 
legislati┗ou České repuHlik┞ a EU.  

PpŽP ZP ﾐaHý┗ají platﾐosti dﾐeﾏ z┗eřejﾐěﾐí ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT a účiﾐﾐosti ﾐaHý┗ají dnem 

u┗edeﾐýﾏ ┗ PpŽP ZP, ﾐejdří┗e ┗šak ┗ den jejich platnosti. 
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1.1. Přehled prioritﾐíIh os, iﾐvestičﾐíIh priorit a speIifiIkýIh Iílů OP VVV 

Cíleﾏ Operačﾐího prograﾏu Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí je přispět k roz┗oji vzdělaﾐostﾐí společﾐosti, ┗ ﾐíž Hudou zﾐalosti a do┗edﾐosti lidskýIh zdrojů klíčo┗ýﾏ 
faktoreﾏ koﾐkureﾐIesIhopﾐosti ČR. Pro ┗ýz┗┞ k předkládáﾐí zjedﾐodušeﾐýIh projektů jsou rele┗aﾐtﾐí prioritﾐí os┞ 2 a 3. 

Prioritﾐí osa Fond Iﾐvestičﾐí priorit┞ SpeIifiIké Iíle odpovídajíIí iﾐvestičﾐí prioritě 

2. Rozvoj 

┗┞sokýIh škol  
a lidskýIh zdrojů 
pro ┗ýzkuﾏ 
a ┗ý┗oj 

ESF 

)lepšo┗áﾐí k┗alit┞ a účiﾐﾐosti a přístupu  

k terIiárﾐíﾏu a ro┗ﾐoIeﾐﾐéﾏu ┗zdělá┗áﾐí, 
zejﾏéﾐa ┗ případě zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh skupiﾐ,  
aH┞ se z┗ýšila účast a úro┗ﾐě dosažeﾐého 
┗zděláﾐí 

1. )┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí ﾐa ┗┞sokýIh školáIh a jeho rele┗aﾐIe pro potřeH┞ trhu práIe.  

2. )┗ýšeﾐí účasti studeﾐtů se speIifiIkýﾏi potřeHaﾏi, ze socioekonomicky 

zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh skupiﾐ a z etﾐiIkýIh ﾏiﾐorit ﾐa ┗┞sokoškolskéﾏ ┗zdělá┗áﾐí a sﾐížeﾐí 
studijﾐí ﾐeúspěšﾐosti studeﾐtů. 

3. )k┗alitﾐěﾐí podﾏíﾐek pro Ieloži┗otﾐí ┗zdělá┗áﾐí ﾐa ┗┞sokýIh školáIh.  

4. Nasta┗eﾐí a roz┗oj s┞stéﾏu hodﾐoIeﾐí a zaHezpečeﾐí k┗alit┞ a strategiIkého řízeﾐí 
┗┞sokýIh škol. 

5. )lepšeﾐí podﾏíﾐek pro ┗ýuku spojeﾐou s ┗ýzkuﾏeﾏ a pro rozvoj  

lidskýIh zdrojů ┗ oHlasti ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje. 

ン. Ro┗ﾐý přístup 
ke k┗alitﾐíﾏu 
předškolﾐíﾏu, 
priﾏárﾐíﾏu 

a sekuﾐdárﾐíﾏu 
┗zdělá┗áﾐí 

ESF 

SoIioekoﾐoﾏiIká iﾐtegraIe 

margiﾐalizo┗aﾐýIh skupiﾐ jako jsou Roﾏo┗é 
1. SoIiálﾐí iﾐtegraIe dětí a žáků ┗četﾐě začleňo┗áﾐí roﾏskýIh dětí do vzdělá┗áﾐí. 

Boj proti ┗šeﾏ forﾏáﾏ diskriﾏiﾐaIe 
a prosazo┗áﾐí ro┗ﾐýIh příležitostí 

1. K┗alitﾐí podﾏíﾐk┞ pro iﾐkluzi┗ﾐí ┗zdělá┗áﾐí. 

Oﾏezo┗áﾐí a pre┗eﾐIe předčasﾐého 
ukoﾐčo┗áﾐí školﾐí doIházk┞ a podpora 
ro┗ﾐého přístupu  
ke k┗alitﾐíﾏ prograﾏůﾏ předškolﾐího 
rozvoje, k priﾏárﾐíﾏu a sekuﾐdárﾐíﾏu 
┗zdělá┗áﾐí, ﾏožﾐosteﾏ forﾏálﾐího a 
ﾐeforﾏálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, které uﾏožňuje 
zpětﾐé začleﾐěﾐí do proIesu ┗zdělá┗áﾐí a 
odHorﾐé přípra┗┞ 

1. )┗ýšeﾐí k┗alit┞ předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗četﾐě usﾐadﾐěﾐí přeIhodu  
dětí ﾐa )Š.  

2. )lepšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí a ┗ýsledků žáků ┗ klíčo┗ýIh koﾏpeteﾐIíIh. 

3. Roz┗oj s┞stéﾏu strategiIkého řízeﾐí a hodﾐoIeﾐí k┗alit┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí. 
4. )k┗alitﾐěﾐí přípra┗┞ HudouIíIh a začíﾐajíIíIh pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků. 

5. )┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí a odHorﾐé přípra┗┞ ┗četﾐě posíleﾐí jejiIh rele┗aﾐIe pro trh 
práIe. 
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2. KAPITOLA – DEFINICE POUŽÍVANÝCH POJMŮ 

Adﾏiﾐistrativﾐí týﾏ 

Teﾐto pojeﾏ zahrﾐuje ┗šeIhﾐ┞ praIo┗ﾐík┞ zajišťujíIí Ihod projektu, pro┗ádějí ﾐapříklad jeho 

ﾏoﾐitoro┗áﾐí, připra┗ují doložeﾐí ┗ýstupů a zajišťují puHliIitu projektu. Sﾏ┞sleﾏ jejiIh čiﾐﾐosti ﾐeﾐí 
práIe s Iílo┗ou skupiﾐou. Nejčastěji se jedﾐá o projekto┗ého a fiﾐaﾐčﾐího ﾏaﾐažera, asisteﾐta, 
PR ﾏaﾐažera, apod. 

Aktivita zjedﾐodušeﾐého projektu ふ)Pぶ / Jedﾐotka aktivit┞ )P / Jedﾐotkový ﾐáklad / Výstup 

Akti┗itou zjedﾐodušeﾐého projektu se rozuﾏí souHor čiﾐﾐostí sﾏěřujíIí k dosažeﾐí předepsaﾐého ┗ýstupu 
aktivity. Pojﾏu akti┗ita odpo┗ídá pojeﾏ šaHloﾐa ふakti┗ita = šaHloﾐaぶ. SpeIifiIkýﾏ typem aktivit jsou aktivity 

s ﾐáz┗eﾏ „Úspor┞ k rozděleﾐí“, které se ┗┞t┗áří ┗ rozpočtu projektu Hěheﾏ jeho realizace v případě, že 
doIhází ke zﾏěﾐě akti┗it po ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, a slouží 
k zazﾐaﾏeﾐáﾐí ┗zﾐiklýIh ﾐe┗┞užitýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků projektu. 

Jedﾐotkou akti┗it┞ zjedﾐodušeﾐého projektu je ﾐejﾏeﾐší ┗ýstup, který Hude realizaIí akti┗it┞ dosažeﾐ. 
Akti┗ita zjedﾐodušeﾐého projektu je t┗ořeﾐa jedﾐou či ┗íIe jedﾐotkaﾏi. S ┗ýstupeﾏ akti┗it┞ sou┗isí 
┗ýstupo┗ý iﾐdikátor a je ┗┞kazo┗áﾐ až po splﾐěﾐí Ielé akti┗it┞. Pokud jsou splﾐěﾐ┞ pouze ﾐěkteré 
jednotky akti┗it┞ ふﾐe akti┗ita Ieláぶ, ﾐelze ┗ýstupo┗ý iﾐdikátor ┗┞kázat.  

Jedﾐotko┗ýﾏ ﾐákladeﾏ se rozuﾏí fiﾐaﾐčﾐí oIeﾐěﾐí jedﾐotk┞, tj. souhrﾐ ┗ýdajů staﾐo┗eﾐýIh ŘO 
potřeHﾐýIh k ﾐaplﾐěﾐí ┗ýstupu akti┗it┞ zjedﾐodušeﾐého projektu. 

Výstupeﾏ akti┗it┞ zjedﾐodušeﾐého projektu se rozuﾏí předﾏět┞, dokuﾏeﾐt┞ ﾐeHo čiﾐﾐosti, které 
vznikly v ráﾏIi projektu a jsou ┗┞užitelﾐé pro účel┞ ┗zdělá┗áﾐí. Koﾐkrétﾐí ┗ýstup┞ jsou speIifiko┗áﾐ┞ 
v ráﾏIi ┗ýz┗┞. 

Auditﾐí orgáﾐ 

Orgáﾐ zodpo┗ědﾐý za zajištěﾐí pro┗áděﾐí auditů za účeleﾏ o┗ěřeﾐí účiﾐﾐého fuﾐgo┗áﾐí řídiIího 
a koﾐtrolﾐího s┞stéﾏu operačﾐího prograﾏu a za ┗┞koﾐá┗áﾐí čiﾐﾐostí ┗ souladu s čl. ヱヲΑ OHeIﾐého 
ﾐařízeﾐí. Roli auditﾐího orgáﾐu ┗┞koﾐá┗á Miﾐisterst┗o fiﾐaﾐIí ふdále jeﾐ „MF“ぶ. 

Celkové výdaje  

Celko┗é ┗ýdaje projektu jsou součteﾏ způsoHilýIh a ﾐezpůsoHilýIh ┗ýdajů projektu. 

Celoživotﾐí učeﾐí 

Celoži┗otﾐí učeﾐí je souhrﾐ ┗šeIh ┗zdělá┗aIíIh akti┗it realizo┗aﾐýIh od raﾐého dětst┗í až po důIhodo┗ý 
┗ěk, jehož Iíleﾏ je dosáhﾐout odpo┗ídajíIíIh zﾐalostí a do┗edﾐostí ┗ oHlasti osoHﾐího, občaﾐského, 
soIiálﾐího i profesﾐího roz┗oje. )ahrﾐuje forﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí, ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí a iﾐforﾏálﾐí učeﾐí. 

Ceﾐtrálﾐí evideﾐIe dotaIí z rozpočtu (CEDR) 

Geﾐerálﾐí fiﾐaﾐčﾐí ředitelst┗í ┗ede Ieﾐtrálﾐí e┗ideﾐIi, ┗ ﾐíž zpraIo┗á┗á údaje o dotaIíIh posk┞to┗aﾐýIh 
ze státﾐího rozpočtu, státﾐíIh foﾐdů, státﾐíIh fiﾐaﾐčﾐíIh akti┗ a Národﾐího foﾐdu. JejiIh posk┞to┗atelé jsou 
po┗iﾐﾐi do Ieﾐtrálﾐí e┗ideﾐIe dotaIí zazﾐaﾏeﾐá┗at údaje o ﾐiIh a o jejiIh příjeﾏIíIh, případﾐě t┞to 
údaje do ﾐí přeﾐášet z jiﾐýIh e┗ideﾐIí, pokud oHsahují staﾐo┗eﾐé údaje. OHsah a rozsah údajů 
zazﾐaﾏeﾐá┗aﾐýIh ﾐeHo přeﾐášeﾐýIh do Ieﾐtrálﾐí e┗ideﾐIe dotaIí a postup┞ a lhůt┞, které při toﾏto 
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zaznameﾐá┗áﾐí a přeﾐášeﾐí posk┞to┗atelé plﾐí, staﾐo┗í ﾏiﾐisterst┗o ┗┞hláškou č. ヲΒヶ/ヲヰヰΑ SH., 
o ceﾐtrálﾐí e┗ideﾐIi dotaIí. 

Ceﾐtrálﾐí registr podpor de ﾏiﾐiﾏis (RDM) 

Ceﾐtrálﾐí registr podpor ﾏalého rozsahu ふde ﾏiﾐiﾏisぶ ┗zﾐikl k ヱ. ledﾐu ヲヰヱヰ. Cíleﾏ registru je ┗┞t┗ořit 
Ieﾐtrálﾐí s┞stéﾏ pro e┗ideﾐIi podpor ﾏalého rozsahu ふde ﾏiﾐiﾏisぶ. Sprá┗Ieﾏ RDM je ÚOHS 
a Miﾐisterst┗o zeﾏědělst┗í, které je ro┗ﾐěž jeho provozovatelem. Ceﾐtrálﾐí registr je dostupﾐý 
na adrese http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal. 

Souhrﾐﾐé iﾐforﾏaIe o aplikaIi RDM jsou k dispoziIi ﾐa adrese: 

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-podpor-de-minimis/. 

Cílová skupiﾐa 

Skupiﾐa suHjektů ﾐeHo osoH, ﾐa kterou je prograﾏ/projekt zaﾏěřeﾐ a ﾏá z ﾐěj užitek po doHu jeho 
realizaIe ┗četﾐě doH┞ udržitelﾐosti ふﾐapř. děti a žáIi, pedagogičtí praIo┗ﾐíIi). 

DataHáze výstupů OP VVV 

Iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ sloužíIí ke zpřístupﾐěﾐí rele┗aﾐtﾐíIh ┗ýstupů projektů OP VVV. 

Datuﾏ posk┞tﾐutí podpor┞ 

Dateﾏ posk┞tﾐutí podpor┞ se rozuﾏí datuﾏ, kd┞ příjeﾏIe získá podle platﾐého ┗ﾐitrostátﾐího prá┗ﾐího 
režiﾏu ﾐa tuto podporu prá┗ﾐí ﾐárok.  

Datum zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu ふpředpokládaﾐé/skutečﾐéぶ 

Předpokládaﾐé datuﾏ zahájeﾐí fyziIké realizaIe projektu u┗ádí žadatel ┗ žádosti o podporu 
a předsta┗uje datuﾏ, kd┞ žadatel/příjeﾏIe pláﾐuje zahájit f┞ziIkou realizaIi projektu.1 

Skutečﾐé datuﾏ zahájeﾐí fyziIké realizaIe projektu je datuﾏ, kd┞ ze straﾐ┞ žadatele/příjeﾏIe došlo 
k zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu. Toto datuﾏ u┗ede žadatel ﾐejpozději ┗ pr┗ﾐí průHěžﾐé )oR 
projektu. 

Datuﾏ ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu ふpředpokládaﾐé/skutečﾐéぶ 

Předpokládaﾐé datuﾏ ukoﾐčeﾐí fyziIké realizaIe projektu u┗ádí žadatel do žádosti o podporu a předsta┗uje 
datuﾏ, kd┞ žadatel/příjeﾏIe pláﾐuje ukoﾐčit f┞ziIkou realizaIi projektu2. Toto datum je uvedeno v prá┗ﾐíﾏ 
aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞.  

Skutečﾐé datuﾏ ukoﾐčeﾐí fyziIké realizaIe projektu u┗ádí příjeﾏIe v zá┗ěrečﾐé )oR projektu. K datu 

ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu Hude ze straﾐ┞ ŘO posuzo┗áﾐo i dosažeﾐí předepsaﾐýIh ┗ýstupů 
projektu. 

Datuﾏ způsoHilosti výdajů 

Předsta┗uje ﾏožﾐé datuﾏ pro ┗zﾐik způsoHilýIh ┗ýdajů ふ┗iz kapitola Β.Α.ヱぶ. 

                                                 
1 Pokud v projektu ﾐeﾐí u┗edeﾐo skutečﾐé datuﾏ zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe, ﾏá se za to, že předpokládaﾐé datuﾏ zahájeﾐí 
f┞ziIké realizaIe projektu odpo┗ídá skutečﾐosti. 

2 Jedﾐá se o dokoﾐčeﾐí f┞ziIké, ﾐikoli┗ adﾏiﾐistrati┗ﾐí. Tj. ﾐěkteré adﾏiﾐistrati┗ﾐí úkoﾐ┞ sou┗isejíIí s projekteﾏ ﾏohou Hýt 
pro┗edeﾐ┞ až po toﾏto datu, ﾐapř. zpraIo┗áﾐí ))oR projektu, ┗┞pořádáﾐí dotaIe se státﾐíﾏ rozpočteﾏ atd. 

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal
http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-podpor-de-minimis/


Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

Číslo ┗┞dáﾐí: ン Datuﾏ účiﾐﾐosti: 28.2.2018 Stráﾐka 13 z 137 

 

DoHa trváﾐí projektu ふdoHa realizaIe projektuぶ předsta┗uje oHdoHí od data zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe 
projektu po datuﾏ ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu a je pro daﾐý projekt u┗edeﾐa ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Dodavatel 

F┞ziIká ﾐeHo prá┗ﾐiIká osoHa, která dodá┗á zHoží, posk┞tuje služH┞ ﾐeHo pro┗ádí sta┗eHﾐí práIe. 

ElektroﾐiIké tržiště 

WeHo┗á aplikaIe, která uﾏožňuje elektroﾐiIké zadá┗áﾐí zakázek, s┞stéﾏ elektroﾐiIkýIh tržišť upra┗uje 
usﾐeseﾐí ┗lád┞ č. ンヴン ze dﾐe ヱヰ. ヵ. ヲヰヱヰ. 

Evaluace/HodﾐoIeﾐí 

ProIes založeﾐý ﾐa důkladﾐéﾏ sHěru iﾐforﾏaIí a ﾐa jejiIh odHorﾐéﾏ ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí s Iíleﾏ získat 
spolehli┗é podklad┞ pro řízeﾐí iﾏpleﾏeﾐtaIe a strategiIké rozhodo┗áﾐí. Evaluace tak přispí┗á 
k hospodárﾐosti při ﾐakládáﾐí s ┗eřejﾐýﾏi prostředk┞ a při jejiIh čerpáﾐí. 

V případě e┗aluaIí ┗ oHlasti ESF/EFRR se hodﾐotí ﾐasta┗eﾐí strategií, politik, prograﾏů a projektů, jejiIh 
desigﾐ, iﾏpleﾏeﾐtaIe a účiﾐk┞. )áﾏěreﾏ je ┗┞hodﾐotit rele┗aﾐIi a ﾐaplﾐěﾐí Iílů ふúčelﾐostぶ, dosažeﾐí 
efekti┗it┞, hospodárﾐosti a udržitelﾐosti. HodﾐoIeﾐí se pro┗ádějí před zahájeﾐíﾏ prograﾏo┗ého oHdoHí 
či ┗lastﾐí realizaIe ふe┝-aﾐteぶ, Hěheﾏ ﾐiIh ふad-hoc, ongoing nebo mid-term) a po nich (ex-post). 

Žadatelé a příjeﾏIi posk┞tují potřeHﾐou součiﾐﾐost při pro┗áděﾐí hodﾐoIeﾐí prograﾏu a projektů OP VVV. 

PříjeﾏIe projektu je po┗iﾐeﾐ posk┞to┗at součiﾐﾐost při realizaIi e┗aluačﾐíIh akti┗it ┗ ráﾏIi OP VVV 
po Ielou doHu realizaIe projektu, po doHu jeho udržitelﾐosti a kd┞koli┗ to Hude ┗ sou┗islosti s řešeﾐíﾏ 
projektu ﾐutﾐé. Cíleﾏ realizaIe e┗aluačﾐíIh akti┗it prograﾏu je ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí úspěšﾐosti iﾐter┗eﾐIí 
OP VVV realizo┗aﾐýIh ﾐa úro┗ﾐi prograﾏu. PříjeﾏIe projektu se podílí ﾐa základě oslo┗eﾐí ŘO 
na e┗aluačﾐíIh akti┗itáIh, a to ﾐapř. forﾏou účasti ﾐa řízeﾐýIh rozho┗oreIh, dotazﾐíko┗ýIh šetřeﾐíIh, 
apod. )á┗azek příjeﾏIe posk┞to┗at součiﾐﾐost při ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí úspěšﾐosti iﾐter┗eﾐIí OP VVV je 
ﾐedílﾐou součástí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Evropské strukturálﾐí a iﾐvestičﾐí foﾐd┞ (ESIF) 

E┗ropské strukturálﾐí a iﾐ┗estičﾐí foﾐd┞: E┗ropský foﾐd pro regioﾐálﾐí roz┗oj ふEFRRぶ, E┗ropský soIiálﾐí 
foﾐd ふESFぶ, Foﾐd soudržﾐosti ふFSぶ, E┗ropský zeﾏědělský foﾐd pro roz┗oj ┗eﾐko┗a ふE)FRVぶ a E┗ropský 
ﾐáﾏořﾐí a r┞Hářský foﾐd ふENRFぶ. 

Evropský úřad pro Hoj proti podvodůﾏ (European Anti-Fraud Office – OLAF) 

OLAF je ﾐezá┗islý úřad půsoHíIí ┗ ráﾏIi E┗ropské koﾏise ふzřízeﾐý ﾐa základě Rozhodﾐutí Koﾏise ふEUぶ 
2015/512 ze dﾐe ヲヵ. Hřezﾐa ヲヰヱヵぶ, jehož posláﾐíﾏ je ┗┞šetřo┗at pod┗odﾐou čiﾐﾐost týkajíIí se rozpočtu 
EU, případ┞ korupIe ┗ orgáﾐeIh a iﾐstituIíIh EU a zá┗ažﾐého poIh┞Heﾐí ze straﾐ┞ jejiIh praIo┗ﾐíků. 
OLAF ┗┞praIo┗á┗á pro E┗ropskou koﾏisi politiku týkajíIí se potíráﾐí pod┗odů. Hla┗ﾐí úlohou úřadu je 
┗ést sprá┗ﾐí ┗┞šetřo┗áﾐí ┗ čleﾐskýIh státeIh, které se týká fiﾐaﾐčﾐíIh zájﾏů EU ふ┗ﾐější ┗┞šetřo┗áﾐí), 
a ┗┞šetřo┗áﾐí persoﾐálu a orgáﾐů EU ふ┗ﾐitřﾐí ┗┞šetřo┗áﾐíぶ. Prá┗ﾐíﾏ základeﾏ pro potíráﾐí pod┗odﾐé 

čiﾐﾐosti ┗ EU je čláﾐek 325 Sﾏlou┗┞ o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie ふkterý ﾐahradil čláﾐek ヲΒヰ Sﾏlou┗┞ 
o ES). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0512&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0512&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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Ex-ante a ex-post fiﾐaﾐIováﾐí 

V zá┗islosti ﾐa Iharakteru projektu a ┗ztahu ﾏezi ŘO a příjeﾏIeﾏ ﾏohou Hýt projekt┞ fiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ 
prostředﾐiIt┗íﾏ pra┗idelﾐýIh ﾐeHo jedﾐorázo┗ýIh plateb ﾐa začátku ﾐeHo ┗ průHěhu realizace projektu 

před splﾐěﾐíﾏ účelu dotace ﾐeHo jeho částí (ex-aﾐte fiﾐaﾐIo┗áﾐíぶ, nebo po ﾐaplﾐěﾐí účelu dotace nebo 

jeho částí (ex-post fiﾐaﾐIo┗áﾐíぶ. 

Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ 

Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ u┗ádí harﾏoﾐograﾏ )oR projektu a harﾏoﾐograﾏ ŽoP ふ┗četﾐě záloho┗ýIh plateH 
a odhadů ┗┞účto┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků za jedﾐotli┗á sledo┗aﾐá oHdoHíぶ. 

Fiﾐaﾐčﾐí tok┞ 

Přesuﾐ fiﾐaﾐčﾐí částk┞ mezi příjeﾏIi a růzﾐýﾏi orgáﾐ┞, které se podílejí ﾐa iﾏpleﾏeﾐtaIi prograﾏu. 

Fiﾐaﾐčﾐí útvar 

Út┗ar, který je sprá┗Ieﾏ kapitol┞ státﾐího rozpočtu, pro┗ádí platH┞ příjeﾏIůﾏ z prostředků SR 
odpo┗ídajíIí podílu ﾐárodﾐího fiﾐaﾐIo┗áﾐí a podílu určeﾐého ﾐa předfiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗ýdajů, které ﾏají Hýt 
kr┞t┞ z prostředků z rozpočtu EU. 

Harﾏoﾐograﾏ výzev  

RáﾏIo┗ý pláﾐ pro OP VVV ﾐa daﾐý kaleﾐdářﾐí rok, ﾐa základě ﾐěhož jsou ┗ daﾐéﾏ kaleﾐdářﾐíﾏ roIe 
┗┞hlašo┗áﾐ┞ ┗ýz┗┞ ﾐa koﾐkrétﾐí iﾐter┗eﾐIe. Harﾏoﾐograﾏ ┗ýze┗ je součástí StrategiIkého realizačﾐího 
pláﾐu. 

Iﾐdikátor┞ 

Iﾐdikátor je ﾐástroj pro ﾏěřeﾐí Iíle/pláﾐu, postupu či dosažeﾐýIh efektů jedﾐotli┗ýIh úro┗ﾐí 
iﾏpleﾏeﾐtaIe. Iﾐdikátor ﾏusí Hýt přesﾐě vymezen a t┗oří jej kód, ﾐáze┗, defiﾐiIe, ﾏěrﾐá jedﾐotka 
┗četﾐě popisu způsoHu ﾏěřeﾐí, zdroji údajů, ┗ýIhozí, Iílo┗á a dosažeﾐá hodﾐota. Pojeﾏ iﾐdikátor ﾏá 
stejﾐý ┗ýzﾐaﾏ jako jeho český ek┗i┗aleﾐt ukazatel. 

Iﾐdividuálﾐí projekt 

Je uIeleﾐý souHor akti┗it fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z OP VVV, který sﾏěřuje k dosažeﾐí předeﾏ staﾐo┗eﾐýIh 
a jasﾐě defiﾐo┗aﾐýIh ﾏěřitelﾐýIh Iílů. Projekt je realizo┗áﾐ ┗ určeﾐéﾏ časo┗éﾏ horizoﾐtu podle 
z┗oleﾐé strategie a s daﾐýﾏ rozpočteﾏ. 

Iﾐvestičﾐí priorita 

Priorit┞ speIifiko┗aﾐé ┗e speIifiIkýIh ﾐařízeﾐíIh o ESF, které ﾐaplňují jedﾐotli┗é teﾏatiIké Iíle defiﾐo┗aﾐé 
v OHeIﾐéﾏ ﾐařízeﾐí a které ﾏohou Hýt z daﾐého foﾐdu podporo┗áﾐ┞. 

Komplementarita 

Koﾏpleﾏeﾐtarita je ┗azHa ﾏezi iﾐter┗eﾐIeﾏi, které se ┗zájeﾏﾐě koﾏHiﾐují a doplňují. Koﾏpleﾏeﾐtarita 
ﾏůže Hýt realizo┗áﾐa saﾏostatﾐě, ﾐe┗┞žaduje podﾏíﾐěﾐost realizaIe koﾏpleﾏeﾐtárﾐí iﾐter┗eﾐIe. 
Koﾏpleﾏeﾐtarita se sleduje ﾐa úro┗ﾐi speIifiIkého Iíle. 

Koﾐtrolﾐí orgáﾐ 

Orgáﾐ ┗eřejﾐé sprá┗┞ oprá┗ﾐěﾐý ┗┞koﾐá┗at ┗eřejﾐosprá┗ﾐí koﾐtrolu u koﾐtrolo┗aﾐé osoH┞. V případě 
koﾐtrol u žadatelů a příjeﾏIů podpor┞ z OP VVV je koﾐtrolﾐíﾏ orgáﾐeﾏ MŠMT. 
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Maﾐuál jedﾐotﾐého vizuálﾐího st┞lu ESIF v prograﾏovéﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020 

Maﾐuál jedﾐotﾐého ┗izuálﾐího st┞lu ふdále jeﾐ „Maﾐuál JVS“ぶ staﾐo┗uje pra┗idla použí┗áﾐí grafiIkýIh 
pr┗ků a defiﾐuje jedﾐotﾐý ┗izuálﾐí st┞l pro prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰ. Jeho součástí jsou ﾏiﾐiﾏálﾐí 
požada┗k┞ ﾐa zpraIo┗áﾐí po┗iﾐﾐýIh ﾐástrojů puHliIit┞. 

MoﾐitorovaIí s┞stéﾏ (MS2014+) 

Iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ sloužíIí k ﾏoﾐitoro┗áﾐí, řízeﾐí, hodﾐoIeﾐí a reporto┗áﾐí iﾏplementace ESIF ┗ České 
repuHliIe ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰ, a to ﾐa ┗šeIh úro┗ﾐíIh iﾏpleﾏeﾐtaIe ふprojekt, prograﾏ, 
Dohoda o partﾐerst┗íぶ.  

MoﾐitorovaIí výHor 

VýHor, jehož úkoleﾏ je posuzo┗at pro┗áděﾐí prograﾏu. Moﾐitoro┗aIí ┗ýHor plﾐí fuﾐkIe v souladu 

s čl. 49 OHeIﾐého ﾐařízeﾐí a dále speIifiIk┞ dle čl. ヱヱヰ OHeIﾐého ﾐařízeﾐí. Čleﾐ┞ ﾏoﾐitoro┗aIího ┗ýHoru 
jsou zástupIi rele┗aﾐtﾐíIh řídiIíIh a koordiﾐačﾐíIh suHjektů a partﾐerů ふﾐapř. odHor┞ ﾏiﾐisterste┗, 
partﾐerská ﾏiﾐisterst┗a, kraje, oHIe, ﾐestátﾐí ﾐezisko┗é orgaﾐizace). 

Národﾐí orgáﾐ pro koordiﾐaIi a řízeﾐí Dohod┞ o partﾐerství 

Ceﾐtrálﾐí ﾏetodiIký a koordiﾐačﾐí orgáﾐ pro iﾏpleﾏeﾐtaIi prograﾏů spolufiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z ESIF ┗ České 
repuHliIe ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰ. V u┗edeﾐé oHlasti je partﾐereﾏ pro E┗ropskou komisi 

za ČR, zaHezpečuje řízeﾐí Dohod┞ o partﾐerst┗í ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi, je sprá┗Ieﾏ ﾏoﾐitoro┗aIího s┞stéﾏu 
MS2014+, je ﾏetodiIkýﾏ orgáﾐeﾏ ┗ oHlasti iﾏpleﾏeﾐtaIe a Ieﾐtrálﾐíﾏ orgáﾐeﾏ pro oHlast puHliIit┞. Roli 

Národﾐího orgáﾐu pro koordiﾐaIi plﾐí Miﾐisterst┗o pro ﾏístﾐí roz┗oj ČR ふdále jeﾐ „MMR“) na základě 
usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR č. ヱΓΒ z ヲヲ. úﾐora ヲヰヰヶ a č. ヴヴΒ z ヱヲ. čer┗ﾐa ヲヰヱン. 

Nesrovnalost 

Nesro┗ﾐalostí se rozuﾏí porušeﾐí prá┗ﾐíIh předpisů EU ﾐeHo ČR ┗ důsledku jedﾐáﾐí ﾐeHo opoﾏeﾐutí 
hospodářského suHjektu3, které ┗ede ﾐeHo H┞ ﾏohlo ┗ést ke ztrátě ┗ souhrﾐﾐéﾏ rozpočtu EU ﾐeHo 
ve ┗eřejﾐéﾏ rozpočtu ČR, a to započteﾐíﾏ ﾐeoprá┗ﾐěﾐého ┗ýdaje do souhrﾐﾐého rozpočtu EU ﾐeHo 
do ┗eřejﾐého rozpočtu ČR. V případě ┗┞ﾏěřeﾐí od┗odu za porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě ふdále jeﾐ „PRK“, 

terﾏíﾐ je defiﾐo┗áﾐ ┗ § ヴヴ zákoﾐa o rozpočto┗ýIh pra┗idleIhぶ dle rozpočto┗ýIh pra┗idel zásadﾐě platí, 
že ┗ důsledku PRK došlo ﾐeHo ﾏohlo dojít ke ztrátě ┗e ┗eřejﾐéﾏ rozpočtu ČR, a to započteﾐíﾏ 
ﾐeoprá┗ﾐěﾐého ┗ýdaje. )a ﾐesro┗ﾐalost se ┗šak ﾐepokládá pro┗edeﾐí ﾐeoprá┗ﾐěﾐého ┗ýdaje OSS 

za předpokladu, že dojde k odhaleﾐí tohoto ﾐeoprá┗ﾐěﾐého ┗ýdaje a pro┗edeﾐí dostatečﾐé fiﾐaﾐčﾐí 
opravy před sIh┗áleﾐíﾏ žádosti o platHu ze straﾐ┞ ŘO. )a ﾐesro┗ﾐalost se dále ﾐepokládá pro┗edeﾐí 
ﾐeoprá┗ﾐěﾐého ┗ýdaje ﾐa úro┗ﾐi příjeﾏIe, pokud se jedﾐá o dotaIi posk┞to┗aﾐou ┗ režiﾏu ex-ante, 

a záro┗eň za předpokladu, že dojde k odhaleﾐí tohoto ﾐeoprá┗ﾐěﾐého ┗ýdaje a pro┗edeﾐí dostatečﾐé 
fiﾐaﾐčﾐí opra┗┞ před sIh┗áleﾐíﾏ žádosti o platHu. T┞to případ┞ ┗šak Hudou ﾐadále předsta┗o┗at 
podezřeﾐí ﾐa PRK, jež Hudou dále řešeﾐ┞ ┗ souladu s prá┗ﾐíﾏi předpis┞ ČR4. Trestﾐý čiﾐ spáIhaﾐý 
v sou┗islosti s realizaIí prograﾏů ﾐeHo projektů spolufiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z rozpočtu EU se ┗žd┞ po┗ažuje 
za nesrovnalost. 

                                                 
3  Hospodářskýﾏ suHjekteﾏ se rozuﾏí suHjekt dle čl. ヲ OHeIﾐého ﾐařízeﾐí. 

3 Na toﾏ, že se ﾐejedﾐá o ﾐesro┗ﾐalost, ﾐeﾏěﾐí ﾐiI aﾐi případﾐé ﾐásledﾐé rozhodﾐutí OFS o toﾏ, že ┗e ┗ýše jﾏeﾐo┗aﾐýIh 
případeIh došlo k porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě. 
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NezpůsoHilé výdaje 

NezpůsoHilé ┗ýdaje jsou ┗ýdaje, které ﾐeﾏohou Hýt spolufiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ z ESIF, ﾐeHoť ﾐejsou ┗ souladu 

s příslušﾐýﾏi předpis┞ EU, ﾐárodﾐíﾏi pra┗idl┞ ﾐeHo dalšíﾏi pra┗idl┞ staﾐo┗eﾐýﾏi příslušﾐýﾏ 
posk┞to┗ateleﾏ podpor┞ či podﾏíﾐkaﾏi prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

OdHorﾐý týﾏ 

)aﾏěstﾐaﾐIi projektu ┗┞koﾐá┗ajíIí odHorﾐou část projektu, ﾐapříklad lektor, odHorﾐý garaﾐt a další 
praIo┗ﾐíIi podílejíIí se ﾐa odHorﾐé a ┗ěIﾐé stráﾐIe akti┗it zjedﾐodušeﾐého projektu. 

Oprávﾐěﾐý žadatel 

Oprá┗ﾐěﾐý žadatel je suHjekt, který je oprá┗ﾐěﾐ ┗ příslušﾐé ┗ýz┗ě podat žádost o podporu. Oprá┗ﾐěﾐí 
žadatelé jsou staﾐo┗eﾐi ┗ýz┗ou.  

Operace 

OperaIí je projekt, sﾏlou┗a, opatřeﾐí ﾐeHo skupiﾐa projektů, které H┞l┞ ┗┞Hráﾐ┞ ŘO příslušﾐého 
prograﾏu ﾐeHo z jeho po┗ěřeﾐí ┗ souladu s kritérii staﾐo┗eﾐýﾏi ﾏoﾐitoro┗aIíﾏ ┗ýHoreﾏ, a které 
přispí┗ají k dosažeﾐí Iílů priorit┞ ﾐeHo priorit, k ﾐíž/ﾐiﾏž se ┗ztahují. 

Operačﾐí prograﾏ 

)ákladﾐí strategiIký dokuﾏeﾐt teﾏatiIké, fiﾐaﾐčﾐí a teIhﾐiIké po┗ah┞ pro koﾐkrétﾐí teﾏatiIkou oHlast 
ﾐeHo úzeﾏí, ┗e kteréﾏ jsou popsáﾐ┞ koﾐkrétﾐí Iíle a priorit┞ pro čerpáﾐí z EFRR, ESF v prograﾏo┗éﾏ 
oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰ, kterýIh IhIe čleﾐský stát ┗ daﾐé teﾏatiIké oHlasti/prioritě dosáhﾐout a jakýﾏ 
způsoHeﾏ, s ┗azHou ﾐa Dohodu o partﾐerst┗í a strategii Uﾐie. Jedﾐá se o zá┗azﾐý dokuﾏeﾐt pro řídiIí 
orgáﾐ daﾐého prograﾏu ┗ůči E┗ropské komisi. 

PlateHﾐí a Iertifikačﾐí orgáﾐ 

Orgáﾐ zodpo┗ědﾐý za Ielko┗é fiﾐaﾐčﾐí řízeﾐí prostředků posk┞tﾐutýIh České repuHliIe z rozpočtu EU 
a IertifikaIi ┗ýdajů ┗ souladu s čl. ヱヲヶ OHeIﾐého ﾐařízeﾐí. Na základě usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR č. ヴヴΒ ze dﾐe 
ヱヲ. čer┗ﾐa ヲヰヱン H┞lo zajištěﾐíﾏ ┗ýkoﾐu fuﾐkIe PlateHﾐího a Iertifikačﾐího orgáﾐu ふdále jeﾐ „PCO“) 

pro prograﾏ┞ spolufiﾐaﾐIo┗aﾐé z EFRR, FS a ESF po┗ěřeﾐo Miﾐisterst┗o fiﾐaﾐIí ふdále jeﾐ „MF“). 

Podnik 

Podle ustáleﾐé judikatur┞ Soudﾐího d┗ora jsou podﾐik┞ ┗┞ﾏezeﾐ┞ jako suHjekt┞, které ┗┞koﾐá┗ají 
hospodářskou čiﾐﾐost, Hez ohledu ﾐa jejiIh prá┗ﾐí posta┗eﾐí a způsoH jejiIh fiﾐaﾐIo┗áﾐí. Ozﾐačeﾐí 
koﾐkrétﾐího suHjektu za podﾐik proto zá┗isí zIela ﾐa po┗aze jeho čiﾐﾐostí. 

Posk┞tovatel ふfiﾐaﾐčﾐíぶ podpor┞/dotaIe  

Poskytovatelem (fiﾐaﾐčﾐíぶ podpor┞/dotaIe se rozuﾏí ústředﾐí orgáﾐ státﾐí sprá┗┞ ﾐeHo jiﾐý suHjekt 
určeﾐý zákoﾐeﾏ, který ﾏůže ﾐa základě rozpočto┗ýIh pra┗idel posk┞tﾐout dotaIi ﾐeHo ﾐá┗ratﾐou 
fiﾐaﾐčﾐí poﾏoI z ┗eřejﾐýIh zdrojů. Posk┞to┗ateleﾏ podpor┞/dotaIe ┗ OP VVV je zpravidla Ministerstvo 

školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞, kd┞ ┗ dokuﾏeﾐteIh OP VVV je ┗ souladu s OHeIﾐýﾏ ﾐařízeﾐíﾏ 
┗┞uží┗áﾐ též pojeﾏ řídiIí orgáﾐ ふ┗iz defiﾐiIe ﾐížeぶ. 

Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

Pravidla oHsahujíIí ┗ýčet podﾏíﾐek a pra┗idel, při jejiIhž splﾐěﾐí se ﾏůže žadatel uIházet o fiﾐaﾐčﾐí 
pomoc z OP, a které ﾏusí příjeﾏIe dodržo┗at při realizaIi sIh┗áleﾐého projektu a v doHě udržitelﾐosti. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/O/Opravneny-zadatel-(prijemce-podpory)
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Právﾐí akt o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞ 

Prá┗ﾐíﾏ akteﾏ o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ je u zjedﾐodušeﾐýIh projektů ┗žd┞ rozhodﾐutí 
o posk┞tﾐutí dotaIe ┗┞daﾐé dle § ヱヴ rozpočto┗ýIh pra┗idel. 

Profil zadavatele 

ElektroﾐiIký ﾐástroj ve smyslu § 28 odst. 1 písﾏ. j) ZZVZ. 

Prioritﾐí osa 

Prioritﾐí osa je základﾐí jedﾐotka operačﾐího prograﾏu, která ﾐaplňuje jedeﾐ ﾐeHo ┗íIe 
iﾐ┗estičﾐíIh/teﾏatiIkýIh Iílů a která je spolufiﾐaﾐIo┗aﾐá z jedﾐoho či ┗íIe foﾐdů. 

PříjeﾏIe 

Veřejﾐý ﾐeHo soukroﾏý suHjekt zodpo┗ědﾐý za zahájeﾐí, realizaIi či udržeﾐí operaIe spolufiﾐaﾐIo┗aﾐé 
z ESIF, který ﾐa základě prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ a při splﾐěﾐí ┗ ﾐěﾏ staﾐo┗eﾐýIh 
podﾏíﾐek předkládá řídiIíﾏu orgáﾐu žádost o platHu ふresp. jedﾐotﾐou žádost ﾐeHo žádost o dotaIiぶ 
a přijíﾏá ﾐároko┗aﾐé fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ z ┗eřejﾐýIh rozpočtů. V sou┗islosti s ┗eřejﾐou podporou 
a podporou de ﾏiﾐiﾏis se ┗ýrazeﾏ příjeﾏIe rozuﾏí suHjekt, který dostá┗á ┗eřejﾐou podporu/podporu 

de minimis. V ﾏoﾐitoro┗aIíﾏ s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+ je pro ozﾐačeﾐí příjeﾏIe použí┗áﾐ také pojeﾏ 
„koﾐečﾐý příjeﾏIe“. 

Příspěvek EU  

Příspě┗keﾏ EU se rozuﾏí část Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů ┗┞ﾐakládaﾐýIh ┗ ráﾏIi projektů/programu, 

jež je spolufiﾐaﾐIo┗áﾐa EU. V případě OP VVV je příspě┗ek EU fiﾐaﾐIo┗áﾐ z EFRR a ESF, a to ┗e ┗ýši až 
85 % Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektů/prograﾏu. 

Sledovaﾐé oHdoHí 

Sledo┗aﾐé oHdoHí je část oHdoHí realizaIe projektu, za kterou příjeﾏIe ┗┞praIo┗á┗á zprá┗u o realizaIi 
projektu. Délka sledo┗aﾐého oHdoHí je staﾐo┗eﾐa v te┝tu ┗ýz┗┞ k předkládáﾐí žádostí o podporu, resp. 

v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpory. 

RealizaIe projektu ふdélka trváﾐí projektuぶ 

Předsta┗uje akti┗it┞, které spadají do oHdoHí ﾏezi skutečﾐýﾏ dateﾏ zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu 
a dateﾏ ukoﾐčeﾐí (f┞ziIké) realizace projektu. OHdoHí realizaIe projektu je přesﾐě defiﾐo┗áﾐo 
v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe 

Jedﾐostraﾐﾐý prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpory ┗┞dá┗aﾐý MŠMT jako posk┞to┗ateleﾏ podpory 

v případeIh, kd┞ příjeﾏIeﾏ ﾐejsou orgaﾐizačﾐí složk┞ státu a jiﾏi zřízeﾐé státﾐí příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe. 

Rozvoj lidskýIh zdrojů 

Roz┗oj lidskýIh zdrojů předsta┗uje koﾐIepčﾐí přístup k řízeﾐí akti┗it zaﾏěřeﾐýIh ﾐa získá┗áﾐí 
a prohluHo┗áﾐí zﾐalostí, sIhopﾐostí a do┗edﾐostí lidského kapitálu jako strategiIké iﾐ┗estiIe orgaﾐizaIe 

pro současﾐé i HudouIí potřeH┞ k┗alifikaIe odHorﾐíků i adﾏiﾐistrati┗ﾐí kapaIit┞. 



Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

Číslo ┗┞dáﾐí: ン Datuﾏ účiﾐﾐosti: 28.2.2018 Stráﾐka 18 z 137 

 

ŘídiIí orgáﾐ  

Orgáﾐ zodpo┗ědﾐý za účelﾐé, efekti┗ﾐí a hospodárﾐé řízeﾐí a pro┗áděﾐí operačﾐího prograﾏu ┗ souladu 
se zásadaﾏi řádﾐého fiﾐaﾐčﾐího řízeﾐí. FuﾐkIeﾏi řídiIího orgáﾐu operačﾐího prograﾏu 
spolufiﾐaﾐIo┗aﾐého z EFRR, ESF, FS a ENRF ﾏůže Hýt po┗ěřeﾐ Ielostátﾐí, regioﾐálﾐí ﾐeHo ﾏístﾐí orgáﾐ 
┗eřejﾐé sprá┗┞ ﾐeHo ┗eřejﾐý či soukroﾏý suHjekt. ŘO ┗┞koﾐá┗á čiﾐﾐosti ┗ souladu s čl. ヱヲヵ OHeIﾐého 
ﾐařízeﾐí. ŘO OP VVV je MŠMT. 

SpeIifiIký Iíl 

)aﾏýšleﾐá zﾏěﾐa, které ﾏá Hýt dosažeﾐo prostředﾐiIt┗íﾏ akti┗it ┗ ráﾏIi iﾐ┗estičﾐí priorit┞. 

SpolufiﾐaﾐIováﾐí 

Předsta┗uje ﾏíru zapojeﾐí jedﾐotli┗ýIh iﾏpleﾏeﾐtačﾐíIh složek do fiﾐaﾐIo┗áﾐí projektu. Jedﾐá se 

o souhrﾐﾐé ozﾐačeﾐí pro určeﾐí EU podílu, ﾏa┝iﾏálﾐího podílu státﾐího rozpočtu a ﾏiﾐiﾏálﾐí fiﾐaﾐčﾐí 
spoluúčasti příjeﾏIů ﾐa fiﾐaﾐIo┗áﾐí projektů. Míra spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí se stanovuje na Ielko┗é způsoHilé 
┗ýdaje projektu a ┗ zá┗islosti ﾐa t┞pu příjeﾏIe, Iharakteru čiﾐﾐosti a kategorie regioﾐu, ┗e které 
příjeﾏIe daﾐou operaIi realizuje. 

Synergie 

S┞ﾐergie je ┗ztah ﾏezi akti┗itaﾏi, které jsou ┗ůči soHě ┗ příﾏé fuﾐkčﾐí iﾐterakIi a ﾐa┗zájeﾏ se posilují 
┗e s┗ýIh účiﾐIíIh a dopadeIh. S┞ﾐergie tak ﾏůže přiﾐést ┗┞šší efekt ┗e sro┗ﾐáﾐí se součteﾏ efektů 
jedﾐotli┗ýIh akti┗it realizo┗aﾐýIh odděleﾐě. S┞ﾐergiIké ┗azH┞ ﾏohou ┗zﾐikat u┗ﾐitř prograﾏů ESIF, 
mezi programy ESIF, mezi programy ESIF a EU programy a mezi ESIF prograﾏ┞ a ﾐárodﾐíﾏi prograﾏ┞.  

Veřejﾐá podpora 

Veřejﾐou podporou splňujíIí zﾐak┞ čl. ヱヰΑ odst. ヱ Sﾏlou┗┞ o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie se rozuﾏí každá 
podpora posk┞tﾐutá ┗ jakékoli forﾏě státeﾏ ﾐeHo z ┗eřejﾐýIh prostředků, která ﾐarušuje ﾐeHo ﾏůže 
ﾐarušit hospodářskou soutěž tíﾏ, že z┗ýhodňuje určité podﾐik┞ ﾐeHo určitá od┗ět┗í ┗ýroH┞ a o┗li┗ňuje 
oHIhod ﾏezi čleﾐskýﾏi stát┞. 

Věstﾐík veřejﾐýIh zakázek 

Část Iﾐforﾏačﾐího s┞stéﾏu o ┗eřejﾐýIh zakázkáIh, který zaHezpečuje u┗eřejňo┗áﾐí iﾐforﾏaIí 
o ┗eřejﾐýIh zakázkáIh. 

VýHěrové řízeﾐí 

Postup zada┗atele staﾐo┗eﾐý ┗ PpŽP )P, jehož účeleﾏ je zadáﾐí zakázk┞, a to až do uza┗řeﾐí sﾏlou┗┞ 
ﾐeHo do zrušeﾐí ┗ýHěro┗ého řízeﾐí. 

Výzva 

Výz┗a je akti┗ita řídiIího orgáﾐu ┗┞zý┗ajíIí žadatele k podáﾐí žádostí o podporu podle předeﾏ staﾐo┗eﾐýIh 

podﾏíﾐek. Výz┗a k předkládáﾐí zjedﾐodušeﾐýIh projektů je zpra┗idla ┗┞hlašo┗áﾐa jako tz┗. průHěžﾐá 
┗ýz┗a, která je ﾐesoutěžﾐíﾏ t┞peﾏ ┗ýz┗┞, kde si projekt┞ ohledﾐě získáﾐí podpor┞ ┗zájeﾏﾐě ﾐekoﾐkurují. 

)adávaIí řízeﾐí 

Postup zadavatele podle ZVZ/ZZVZ, jehož účeleﾏ je zadáﾐí ┗eřejﾐé zakázk┞, a to až do uza┗řeﾐí smlouvy 

ﾐeHo do zrušeﾐí zadá┗aIího řízeﾐí. 
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Zadavatel  

Každý suHjekt, který Hěheﾏ realizaIe projektu pro┗ádí ┗ýHěro┗é ﾐeHo zadá┗aIí řízeﾐí. 

)akázka 

Plﾐěﾐí realizo┗aﾐé ﾐa základě píseﾏﾐé sﾏlou┗┞ ﾐeHo píseﾏﾐé oHjedﾐá┗k┞ ﾏezi zada┗ateleﾏ a jedﾐíﾏ 
či ┗íIe doda┗ateli, jejíﾏž předﾏěteﾏ je úplatﾐé posk┞tﾐutí dodá┗ek či služeH ﾐeHo úplatﾐé pro┗edeﾐí 
sta┗eHﾐíIh praIí. 

)jedﾐodušeﾐé v┞kazováﾐí výdajů5  

)půsoH ┗┞kazo┗áﾐí ┗ýdajů projektu, kd┞ jsou oﾏezeﾐ┞ požada┗k┞ ﾐa fiﾐaﾐčﾐí reportiﾐg ふpodklad┞ぶ 
a doložeﾐí ┗ýdajů ze straﾐ┞ příjeﾏIe sou┗isejíIíﾏi účetﾐíﾏi doklad┞, příp. jsou t┞to požada┗k┞ 
ﾐahrazeﾐ┞ podﾏíﾐkou dosažeﾐí defiﾐo┗aﾐýIh ﾏilﾐíků a ┗ýstupů ﾐeHo předeﾏ staﾐo┗eﾐýﾏ postupeﾏ 

pro ┗┞čísleﾐí způsoHilýIh ┗ýdajů; ┗ariaﾐtaﾏi jsou paušálﾐí sazHa ﾐapř. ﾐepříﾏé ┗ýdaje, jedﾐotko┗é 
ﾐáklad┞ a jedﾐorázo┗é částk┞. 

)jedﾐodušeﾐý projekt ふdále jeﾐ „ZP“) 

)jedﾐodušeﾐý projekt se skládá z předeﾏ určeﾐýIh staﾐdardizo┗aﾐýIh akti┗it t┗ořeﾐýIh dílčími 

jedﾐotkaﾏi. T┞to jedﾐotk┞ ﾏají staﾐo┗eﾐou ┗ýši jedﾐotko┗ého ﾐákladu potřeHﾐého ke splﾐěﾐí ┗ýstupu 
jedﾐotk┞. Souhrﾐ jedﾐotko┗ýIh ﾐákladů akti┗it┞ t┗oří její Ielko┗é ﾐáklad┞ a souhrﾐ ﾐákladů ┗šeIh 
z┗oleﾐýIh akti┗it pak t┗oří rozpočet zjedﾐodušeﾐého projektu. Skutečﾐá ┗ýše způsoHilýIh ┗ýdajů 
projektu je ┗┞počteﾐa ﾐa základě počtu splﾐěﾐýIh jedﾐotek doložeﾐýIh ┗ýstup┞ a daﾐýIh jedﾐotko┗ýIh 
ﾐákladů. 

Možﾐost ┗┞užití ┗ýše popsaﾐého způsoHu fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗┞Ihází z čl. ヶΑ nařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu 
a Rady (EU) č. ヱンヰン/ヲヰヱン ふOHeIﾐé ﾐařízeﾐíぶ a z č. ヱヴ nařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ 
č. 1304/2013 (Nařízeﾐí o ESFぶ, a zákoﾐa o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh. 

)půsoHilé výdaje 

Výdaje ┗┞ﾐaložeﾐé ﾐa staﾐo┗eﾐý účel a ┗ ráﾏIi oHdoHí staﾐo┗eﾐého ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpor┞, které jsou ┗ souladu s příslušﾐýﾏi předpis┞ EU a ČR, příslušﾐýﾏ ﾏetodiIkýﾏ pok┞ﾐeﾏ MMR-

NOK ふMetodiIký pok┞ﾐ pro způsoHilost ┗ýdajů a jejiIh ┗┞kazo┗áﾐí ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020) 

a dalšíﾏi pra┗idl┞ staﾐo┗eﾐýﾏi ŘO pro daﾐý OP. 

Žák ze soIioekoﾐoﾏiIk┞ zﾐevýhodﾐěﾐého a kulturﾐě odlišﾐého prostředí6 

Je žák, který je zﾐe┗ýhodﾐěﾐ při s┗éﾏ ┗zdělá┗áﾐí z dů┗odu příslušﾐosti k etﾐiIké ﾐeHo ﾐárodﾐostﾐí 
skupiﾐě či speIifiIkéﾏu soIiálﾐíﾏu prostředí, zejﾏéﾐa je-li zﾐe┗ýhodﾐěﾐí spojeﾐo s ﾐedostatečﾐou 
zﾐalostí ┗┞učo┗aIího jaz┞ka ┗e sro┗ﾐáﾐí s ostatﾐíﾏi žák┞ tříd┞, z dů┗odu použí┗áﾐí odlišﾐého jaz┞ka 
ﾐeHo speIifiIké forﾏ┞ ┗┞učo┗aIího jaz┞ka ┗ doﾏáIíﾏ prostředí žáka ふpro účel┞ OP VVV seﾏ ﾐespadají 
žáIi se sluIho┗ýﾏ postižeﾐíﾏぶ a dále splňuje alespoň jedﾐu další podﾏíﾐku ヱ–3: 

                                                 
5 V předpiseIh EU je použí┗áﾐ také pojeﾏ „zjedﾐodušeﾐé ┗┞kazo┗áﾐí ﾐákladů“, přičeﾏž rozdíl ﾏezi těﾏito pojﾏ┞ ﾐeﾐí 

pro účel┞ PpŽP )P podstatﾐý. 

6 S┞stéﾏo┗á podpora iﾐkluzi┗ﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ ČR: Katalog podpůrﾐýIh opatřeﾐí pro žák┞ s potřeHou podpor┞ ┗e ┗zdělá┗áﾐí 
z dů┗odu soIiálﾐího zﾐe┗ýhodﾐěﾐí, dostupﾐé z http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/. 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
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1. žijíIí ┗ prostředí, kde ﾐeﾐí dlouhodoHě dostatečﾐě podporo┗áﾐ ke ┗zdělá┗áﾐí či přípra┗ě 
na ┗zdělá┗áﾐí ふﾐapříklad z dů┗odů ﾐedostatečﾐého ﾏateriálﾐího zázeﾏí, ﾐe┗┞ho┗ujíIíIh H┞to┗ýIh 
podﾏíﾐek, časo┗é ﾐáročﾐosti dopra┗┞ do škol┞, ﾐezájﾏu ze straﾐ┞ zákoﾐﾐýIh zástupIů, koﾐfliktů 
┗ rodiﾐěぶ; 

2. jehož zákoﾐﾐí zástupIi se školou dlouhodoHě ﾐespolupraIují a je to ﾐa újﾏu oprá┗ﾐěﾐýIh zájﾏů 
žáka; 

3. žijíIí ┗ prostředí soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýIh lokalit ﾐeHo lokalit soIiálﾐíﾏ ┗┞loučeﾐíﾏ ohrožeﾐýIh. 

Žák ohrožeﾐý školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ  

Podle OP VVV se opatřeﾐí zaﾏěřeﾐá ﾐa sﾐižo┗áﾐí předčasﾐého ukoﾐčo┗áﾐí ┗zdělá┗áﾐí zaﾏěřují ﾐa žák┞, 
u kterýIh společeﾐské a osoHﾐí faktor┞, jako je etﾐiIký pů┗od, předsta┗ují překážk┞ pro ﾐaplﾐěﾐí jejiIh 
poteﾐIiálu v HudouIíﾏ ži┗otě, a to v Ielé ČR. 

Akti┗it┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa pre┗eﾐIi školﾐí ﾐeúspěšﾐosti dětí již od předškolﾐího ┗zdělá┗áﾐí se zaﾏěřují 
na děti a žák┞ ┗ oHIíIh se soIiálﾐě ┗┞loučeﾐýﾏi lokalitaﾏi, u kterýIh faktor┞, ﾐapř. etﾐiIký pů┗od ﾐeHo 
soIioekoﾐoﾏiIký status, rodiﾐﾐé zázeﾏí, sekuﾐdárﾐě pak zdra┗otﾐí postižeﾐí či zﾐe┗ýhodﾐěﾐí, 
předsta┗ují překážk┞ pro ﾐaplﾐěﾐí jejiIh poteﾐIiálu. 

Při ideﾐtifikaIi žáků ohrožeﾐýIh školﾐíﾏ ﾐeúspěIheﾏ je ﾏožﾐé sledo┗at ﾐásledujíIí oHlasti7: 

– ﾐízká ﾏoti┗aIe ke ┗zdělá┗áﾐí; 

– dlouhodoHá a opako┗aﾐá prospěIho┗á ﾐeúspěšﾐost; 

– ﾐedůsledﾐost ┗e školﾐí přípra┗ě; 

– kázeňské přestupk┞; 

– ﾐedůsledﾐé rodičo┗ské ┗edeﾐí; 

– socio-kulturﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐé prostředí. 

Žadatel 

SuHjekt předkládajíIí žádost o podporu. Tíﾏto terﾏíﾐeﾏ je suHjekt ozﾐačo┗áﾐ ┗ průHěhu zpraIo┗áﾐí žádosti 
o podporu, jejího předložeﾐí ŘO a ﾐásledﾐě ┗ průHěhu sIh┗alo┗áﾐí žádosti o podporu a uza┗íráﾐí 
prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ŘO. V okaﾏžiku uza┗řeﾐí prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ se žadatel stá┗á příjeﾏIeﾏ. 

Žádost o podporu  

Žádost, kterou ┗┞plňuje žadatel, a předkládá ji s Iíleﾏ získat fiﾐaﾐčﾐí podporu ┗ ráﾏIi operačﾐího 
prograﾏu pro předkládaﾐou operaIi. Žádost ﾏusí Hýt zpraIo┗áﾐa ┗ souladu s podﾏíﾐkaﾏi operačﾐího 
programu. 

                                                 
7 Podle projektu Společﾐá řešeﾐí pro lepší učeﾐí statutárﾐího ﾏěsta Kar┗iﾐá: http://slideplayer.cz/slide/3036248/. 

http://slideplayer.cz/slide/3036248/
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3. KAPITOLA – PRÁVNÍ )ÁKLAD A DALŠÍ VÝCHO)Í DOKUMENTACE 

3.1. Legislativa a prováděIí předpis┞ ES/EU 

E┗ropské předpis┞ jsou dostupﾐé ﾐa http://eur-lex.europa.eu. 

Evropské strukturálﾐí a iﾐvestičﾐí foﾐd┞ 

 Nařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン ze dﾐe ヱΑ. prosince 2013 o společﾐýIh 
ustaﾐo┗eﾐíIh o E┗ropskéﾏ foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj, E┗ropskéﾏ soIiálﾐíﾏ foﾐdu, Foﾐdu 
soudržﾐosti, E┗ropskéﾏ zeﾏědělskéﾏ foﾐdu pro roz┗oj ┗eﾐko┗a a E┗ropskéﾏ ﾐáﾏořﾐíﾏ 
a r┞Hářskéﾏ foﾐdu a o oHeIﾐýIh ustaﾐo┗eﾐíIh o E┗ropskéﾏ foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj, E┗ropskéﾏ 
soIiálﾐíﾏ foﾐdu, Foﾐdu soudržﾐosti a E┗ropskéﾏ ﾐáﾏořﾐíﾏ a r┞Hářskéﾏ foﾐdu a o zrušeﾐí ﾐařízeﾐí 
(ES) č. ヱヰΒン/ヲヰヰヶ ふdále jeﾐ „OHeIﾐé ﾐařízeﾐí“); 

 Nařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰヱ/ヲヰヱン ze dﾐe ヱΑ. prosince 2013 o E┗ropskéﾏ foﾐdu 
pro regioﾐálﾐí roz┗oj, o z┗láštﾐíIh ustaﾐo┗eﾐíIh k Iíli Iﾐ┗estiIe pro růst a zaﾏěstﾐaﾐost a o zrušeﾐí 
ﾐařízeﾐí ふESぶ č. ヱヰΒヰ/ヲヰヰヶ ふdále jeﾐ „ﾐařízeﾐí o EFRR“); 

 Nařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰヴ/ヲヰヱン ze dﾐe ヱΑ. prosince 2013 o E┗ropskéﾏ 
soIiálﾐíﾏ foﾐdu a o zrušeﾐí ﾐařízeﾐí ふESぶ č. ヱヰΒヱ/ヲヰヰヶ ふdále jeﾐ „nařízeﾐí o ESF“); 

 Nařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu ふESぶ č. ヱヰヵΓ/ヲヰヰン ze dﾐe ヲヶ. k┗ětﾐa ヲヰヱン o staﾐo┗eﾐí jedﾐotﾐé 
statistiIké klasifikaIe úzeﾏﾐíIh jedﾐotek ふNUTSぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh zﾏěﾐ a doplﾐěﾐí; 

 SﾏěrﾐiIe ヲヰヰヱ/ヴヲ/ES E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ze dﾐe ヲΑ. čer┗ﾐa ヲヰヰヱ o posuzo┗áﾐí ┗li┗ů 
ﾐěkterýIh pláﾐů a prograﾏů ﾐa ži┗otﾐí prostředí; 

 Nařízeﾐí Koﾏise č. ヵヲヲ/ヲヰヱヴ ze dﾐe ヱヱ. Hřezﾐa ヲヰヱヴ, kterýﾏ se doplňuje ﾐařízeﾐí E┗ropského 
parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰヱ/ヲヰヱン, pokud jde o podroHﾐá pra┗idla týkajíIí se zásad ┗ýHěru 
a řízeﾐí iﾐo┗ačﾐíIh opatřeﾐí ┗ oHlasti udržitelﾐého roz┗oje ﾏěst, jež ﾏají získat podporu 

z E┗ropského foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj; 

 Pro┗áděIí ﾐařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ č. Βヲヱ/ヲヰヱヴ ze dﾐe ヲΒ. čer┗eﾐIe ヲヰヱヴ, kterýﾏ se staﾐo┗í pra┗idla 
pro uplatňo┗áﾐí ﾐařízeﾐí ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞, pokud jde o podroHﾐá 
ujedﾐáﾐí pro pře┗od a sprá┗u příspě┗ků z prograﾏu, podá┗áﾐí zprá┗ o fiﾐaﾐčﾐíIh ﾐástrojíIh, 
teIhﾐiIké ┗lastﾐosti iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh opatřeﾐí k operaIíﾏ a s┞stéﾏ 
pro zazﾐaﾏeﾐá┗áﾐí a uIho┗á┗áﾐí údajů; 

 Nařízeﾐí Koﾏise ┗ přeﾐeseﾐé pra┗oﾏoIi ふEUぶ č. ヲヴヰ/ヲヰヱヴ ze dﾐe 7. ledna 2014 o e┗ropskéﾏ kode┝u 
Iho┗áﾐí pro partﾐerskou spolupráIi ┗ ráﾏIi e┗ropskýIh strukturálﾐíIh a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů; 

 Nařízeﾐí Koﾏise ┗ přeﾐeseﾐé pra┗oﾏoIi ふEUぶ č. ヴΒヰ/ヲヰヱヴ ze dﾐe ン. Hřezﾐa ヲヰヱヴ, kterýﾏ se doplňuje 
ﾐařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン o společﾐýIh ustaﾐo┗eﾐíIh o E┗ropskéﾏ 
foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj, E┗ropskéﾏ soIiálﾐíﾏ foﾐdu, Foﾐdu soudržﾐosti, E┗ropskéﾏ 
zeﾏědělskéﾏ foﾐdu pro roz┗oj ┗eﾐko┗a a E┗ropskéﾏ ﾐáﾏořﾐíﾏ a r┞Hářskéﾏ foﾐdu a o oHeIﾐýIh 
ustaﾐo┗eﾐíIh o Evropskéﾏ foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj, E┗ropskéﾏ soIiálﾐíﾏ foﾐdu, Foﾐdu 
soudržﾐosti a E┗ropskéﾏ ﾐáﾏořﾐíﾏ a r┞Hářskéﾏ foﾐdu; 

http://eur-lex.europa.eu/


Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

Číslo ┗┞dáﾐí: ン Datuﾏ účiﾐﾐosti: 28.2.2018 Stráﾐka 22 z 137 

 

 Nařízeﾐí Koﾏise ┗ přeﾐeseﾐé pra┗oﾏoIi ふEUぶ č. ヴΒヱ/ヲヰヱヴ ze dﾐe ヴ. Hřezﾐa ヲヰヱヴ, kterýﾏ se doplňuje 
ﾐařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱヲΓΓ/ヲヰヱン, pokud jde o z┗láštﾐí pra┗idla způsoHilosti 
┗ýdajů pro prograﾏ┞ spolupráIe; 

 Pro┗áděIí ﾐařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ č. ヱΒヴ/ヲヰヱヴ ze dﾐe ヲヵ. úﾐora ヲヰヱヴ, kterýﾏ se podle ﾐařízeﾐí 
E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン o společﾐýIh ustaﾐo┗eﾐíIh o E┗ropskéﾏ foﾐdu 
pro regioﾐálﾐí roz┗oj, E┗ropskéﾏ soIiálﾐíﾏ foﾐdu, Foﾐdu soudržﾐosti, E┗ropskéﾏ zeﾏědělskéﾏ 
fondu pro rozvoj venkova a Evropskéﾏ ﾐáﾏořﾐíﾏ a r┞Hářskéﾏ foﾐdu, o oHeIﾐýIh ustaﾐo┗eﾐíIh 
o E┗ropskéﾏ foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj, E┗ropskéﾏ soIiálﾐíﾏ foﾐdu, Foﾐdu soudržﾐosti 
a E┗ropskéﾏ ﾐáﾏořﾐíﾏ a r┞Hářskéﾏ foﾐdu staﾐo┗í podﾏíﾐk┞ týkajíIí se s┞stéﾏu pro elektroﾐiIkou 
┗ýﾏěﾐu dat ﾏezi čleﾐskýﾏi stát┞ a Koﾏisí a kterýﾏ se podle ﾐařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ 
ふEUぶ č. ヱヲΓΓ/ヲヰヱン o z┗láštﾐíIh ustaﾐo┗eﾐíIh týkajíIíIh se podpor┞ z E┗ropského foﾐdu pro regioﾐálﾐí 
roz┗oj pro Iíl E┗ropská úzeﾏﾐí spolupráIe přijíﾏá ﾐoﾏeﾐklatura kategorií zásahů pro podporu 
z E┗ropského foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj ┗ ráﾏIi Iíle E┗ropská úzeﾏﾐí spolupráIe; 

 Pro┗áděIí ﾐařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ č. ヲヱヵ/ヲヰヱヴ ze dﾐe Α. Hřezﾐa ヲヰヱヴ, kterýﾏ se staﾐo┗í pro┗áděIí 
pra┗idla k ﾐařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン o společﾐýIh ustaﾐo┗eﾐíIh 
o E┗ropskéﾏ foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj, E┗ropskéﾏ soIiálﾐíﾏ foﾐdu, Foﾐdu soudržﾐosti, 
E┗ropskéﾏ zeﾏědělskéﾏ foﾐdu pro roz┗oj ┗eﾐko┗a a E┗ropskéﾏ ﾐáﾏořﾐíﾏ a r┞Hářskéﾏ foﾐdu, 
o oHeIﾐýIh ustaﾐo┗eﾐíIh o E┗ropskéﾏ foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj, E┗ropskéﾏ soIiálﾐíﾏ foﾐdu, 
Foﾐdu soudržﾐosti a E┗ropskéﾏ ﾐáﾏořﾐíﾏ a r┞Hářskéﾏ foﾐdu, pokud jde o ﾏetodik┞ podpor┞ opatřeﾐí 
┗ sou┗islosti se zﾏěﾐou kliﾏatu, určo┗áﾐí ﾏilﾐíků a Iílů ┗e ┗ýkoﾐﾐostﾐíﾏ ráﾏIi a ﾐoﾏeﾐklaturu 
kategorií zásahů pro e┗ropské strukturálﾐí a iﾐ┗estičﾐí foﾐd┞; 

 Pro┗áděIí ﾐařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ č. ヲΒΒ/ヲヰヱヴ ze dﾐe ヲヵ. úﾐora ヲヰヱヴ, kterýﾏ se staﾐo┗ují pra┗idla 
podle ﾐařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン o společﾐýIh ustaﾐo┗eﾐíIh 
o E┗ropskéﾏ foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj, E┗ropskéﾏ soIiálﾐíﾏ foﾐdu, Foﾐdu soudržﾐosti, 
E┗ropskéﾏ zeﾏědělskéﾏ foﾐdu pro roz┗oj ┗eﾐko┗a a E┗ropskéﾏ ﾐáﾏořﾐíﾏ a r┞Hářskéﾏ foﾐdu, 
o oHeIﾐýIh ustaﾐo┗eﾐíIh o E┗ropskéﾏ foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj, E┗ropskéﾏ soIiálﾐíﾏ foﾐdu, 
Foﾐdu soudržﾐosti a E┗ropskéﾏ ﾐáﾏořﾐíﾏ a r┞Hářskéﾏ foﾐdu, pokud jde o ┗zor pro operačﾐí 
prograﾏ┞ ┗ ráﾏIi Iíle Iﾐ┗estiIe pro růst a zaﾏěstﾐaﾐost, a podle ﾐařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu 
a Rad┞ ふEUぶ č. ヱヲΓΓ/ヲヰヱン o z┗láštﾐíIh ustaﾐo┗eﾐíIh týkajíIíIh se podpor┞ z E┗ropského foﾐdu 
pro regioﾐálﾐí roz┗oj pro Iíl E┗ropská úzeﾏﾐí spolupráIe, pokud jde o ┗zor pro prograﾏ┞ spolupráIe 
┗ ráﾏIi Iíle E┗ropská úzeﾏﾐí spolupráIe; 

 Pro┗áděIí ﾐařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ č. ヱヰヱヱ/ヲヰヱヴ ze dﾐe ヲヲ. září ヲヰヱヴ, kterýﾏ se staﾐo┗í pro┗áděIí pra┗idla 
k ﾐařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン, pokud jde o ┗zor┞ pro předkládáﾐí 
určitýIh iﾐforﾏaIí Koﾏisi, a podroHﾐá pra┗idla týkajíIí se ┗ýﾏěﾐ┞ iﾐforﾏaIí ﾏezi příjeﾏIi a řídiIíﾏi 
orgáﾐ┞, Iertifikačﾐíﾏi orgáﾐ┞, auditﾐíﾏi orgáﾐ┞ a zprostředkujíIíﾏi suHjekt┞; 

 Pro┗áděIí rozhodﾐutí Koﾏise ze dﾐe ヱΒ. úﾐora ヲヰヱヴ, kterýﾏ se staﾐo┗í sezﾐaﾏ regioﾐů způsoHilýIh 
pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí z E┗ropského foﾐdu pro regioﾐálﾐí roz┗oj a E┗ropského soIiálﾐího foﾐdu a sezﾐaﾏ 
čleﾐskýIh států způsoHilýIh pro fiﾐaﾐIo┗áﾐí z Foﾐdu soudržﾐosti pro oHdoHí ヲヰヱヴ–2020 

č.2014/99/EU). 



Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

Číslo ┗┞dáﾐí: ン Datuﾏ účiﾐﾐosti: 28.2.2018 Stráﾐka 23 z 137 

 

)adáváﾐí veřejﾐýIh zakázek 

 SﾏěrﾐiIe E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ヲヰヱヴ/ヲヴ/EU ze dﾐe ヲヶ. úﾐora ヲヰヱヴ o zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh 
zakázek a o zrušeﾐí sﾏěrﾐiIe ヲヰヰヴ/ヱΒ/ES; 

 SﾏěrﾐiIe E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ヲヰヱヴ/ヲヵ/EU ze dﾐe ヲヶ. úﾐora ヲヰヱヴ o zadá┗áﾐí zakázek 
suHjekt┞ půsoHíIíﾏi ┗ od┗ět┗í ┗odﾐího hospodářst┗í, eﾐergetik┞, dopra┗┞ a pošto┗ﾐíIh služeH 
a o zrušeﾐí sﾏěrﾐiIe ヲヰヰヴ/ヱΑ/ES; 

 Pro┗áděIí ﾐařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ č. 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterýﾏ se staﾐo┗í staﾐdardﾐí 
forﾏuláře pro z┗eřejňo┗áﾐí ozﾐáﾏeﾐí ┗ oHlasti zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek a kterýﾏ se zrušuje 
pro┗áděIí ﾐařízeﾐí ふEUぶ č. 842/2011; 

 Nařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ č. ヱンンヶ/ヲヰヱン ze dﾐe ヱン. prosiﾐIe ヲヰヱン, kterýﾏ se ﾏěﾐí sﾏěrﾐiIe E┗ropského 
parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ヲヰヰヴ/ヱΑ/ES, ヲヰヰヴ/ヱΒ/ES a ヲヰヰΓ/Βヱ/ES ohledﾐě praho┗ýIh hodﾐot použí┗aﾐýIh 
při postupeIh zadá┗áﾐí zakázek. 

Veřejﾐá podpora 

 Smlouva o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie ふSFEUぶ, čl. ヱヰΑ, ヱヰΒ a ヱヰΓ; 

  Sděleﾐí Koﾏise o pojﾏu státﾐí podpora u┗edeﾐéﾏ ┗ čl. ヱヰΑ odst. ヱ Sﾏlou┗┞ o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské 
unie č. 2016/C 262/01; 

 Nařízeﾐí Koﾏise ふESぶ č. ΑΓヴ/ヲヰヰヴ ze dﾐe ヲヱ. duHﾐa ヲヰヰヴ, kterýﾏ se pro┗ádí ﾐařízeﾐí Rady (ES) 

č. ヶヵΓ/ヱΓΓΓ, kterýﾏ se staﾐo┗í pro┗áděIí pra┗idla k čláﾐku Γン Sﾏlou┗┞ o ES, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh 
zﾏěﾐ a doplﾐěﾐí; 

 Nařízeﾐí Rad┞ ふEUぶ ヲヰヱヵ/ヱヵΒΒ ze dﾐe ヱン. čer┗eﾐIe ヲヰヱヵ o použití čláﾐků ヱヰΑ a ヱヰΒ Sﾏlou┗┞ 
o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie ﾐa určité kategorie horizoﾐtálﾐí státﾐí podpor┞; 

 Nařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ č. ヱヴヰΑ/ヲヰヱン ze dﾐe ヱΒ. prosiﾐIe ヲヰヱン o použití čláﾐků ヱヰΑ a ヱヰΒ Sﾏlou┗┞ 
o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie ﾐa podporu de ﾏiﾐiﾏis; 

 Nařízeﾐí Rad┞ ふEUぶ ヲヰヱヵ/ヱヵΒΓ ze dﾐe ヱン. čer┗eﾐIe ヲヰヱヵ, kterýﾏ se staﾐo┗í pro┗áděIí pra┗idla 
k čláﾐku ヱヰΒ Sﾏlou┗┞ o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské unie;  

 Nařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ ヲヰヱヵ/ヲヲΒヲ ze dﾐe ヲΑ. listopadu ヲヰヱヵ, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐařízeﾐí ふESぶ 
č. ΑΓヴ/ヲヰヰヴ, pokud jde o forﾏuláře pro ozﾐaﾏo┗áﾐí státﾐí podpor┞ a iﾐforﾏačﾐí list┞; 

OIhraﾐa osoHﾐíIh údajů  

 )ákoﾐ č. ヱヰヱ/ヲヰヰヰ SH., o oIhraﾐě osoHﾐíIh údajů a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh zákoﾐů, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh 
předpisů, 

 Nařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ ヲヰヱヶ/ヶΑΓ ze dﾐe ヲΑ. duHﾐa ヲヰヱヶ o oIhraﾐě f┞ziIkýIh 
osoH ┗ sou┗islosti se zpraIo┗áﾐíﾏ osoHﾐíIh údajů a o ┗olﾐéﾏ poh┞Hu těIhto údajů a o zrušeﾐí 
sﾏěrﾐiIe Γヵ/ヴヶ/ES ふoHeIﾐé ﾐařízeﾐí o oIhraﾐě osoHﾐíIh údajůぶ8, účiﾐﾐé od ヲヵ. k┗ětﾐa ヲヰヱΒ. 

 

                                                 
8 Nařízeﾐí je účiﾐﾐé od ヲヵ. k┗ětﾐa ヲヰヱΒ, prá┗ﾐí důsledk┞ z ﾐedodržeﾐí GDPR ﾐařízeﾐí lze ┗┞┗ozo┗at až po ﾐaH┞tí jeho účiﾐﾐosti. 
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3.2. SouvisejíIí právﾐí předpis┞ České repuHlik┞9  

Prá┗ﾐí předpis┞ České repuHlik┞ jsou dostupﾐé ﾐa http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.  

)ákoﾐ┞  

 )ákoﾐ č. ヱンΑ/ヲヰヰヶ SH., o ┗eřejﾐýIh zakázkáIh, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „ZVZ“); 

 )ákoﾐ č. ヱンヴ/ヲヰヱヶ SH., o zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek, ve zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, ふdále jeﾐ 
„ZZVZ“); 

 )ákoﾐ č. ヵヰヰ/ヲヰヰヴ SH., sprá┗ﾐí řád, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „sprá┗ﾐí řád“); 

 )ákoﾐ č. ヲヱヵ/ヲヰヰヴ SH., o úpra┗ě ﾐěkterýIh ┗ztahů ┗ oHlasti ┗eřejﾐé podpor┞ a o zﾏěﾐě zákoﾐa 
o podpoře ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o úpra┗ě ┗ztahů ┗ oblasti 

VP“); 

 )ákoﾐ č. ヲンヵ/ヲヰヰヴ SH., o daﾐi z přidaﾐé hodﾐot┞, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ 
o DPH“); 

 )ákoﾐ č. ヴΓΓ/ヲヰヰヴ SH., o arIhi┗ﾐiIt┗í a spiso┗é služHě a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh zákoﾐů, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o arIhi┗ﾐiIt┗í a spiso┗é služHě“); 

 )ákoﾐ č. ヴΑ/ヲヰヰヲ SH., o podpoře ﾏalého a středﾐího podﾐikáﾐí a o zﾏěﾐě zákoﾐa č. ヲ/ヱΓヶΓ SH., 
o zřízeﾐí ﾏiﾐisterste┗ a jiﾐýIh ústředﾐíIh orgáﾐů státﾐí sprá┗┞ České repuHlik┞, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh 
předpisů, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o podpoře ﾏalého a středﾐího podﾐikáﾐí“); 

 )ákoﾐ č. ヲ/ヱΓヶΓ SH., o zřízeﾐí ﾏiﾐisterste┗ a jiﾐýIh ústředﾐíIh orgáﾐů státﾐí sprá┗┞ České repuHlik┞, 
┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o zřízeﾐí ministerstev a jiﾐýIh ústředﾐíIh orgáﾐu státﾐí 
sprá┗┞“); 

 )ákoﾐ č. ンヲヰ/ヲヰヰヱ SH., o fiﾐaﾐčﾐí koﾐtrole ┗e ┗eřejﾐé sprá┗ě a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh zákoﾐů ふzákoﾐ 
o fiﾐaﾐčﾐí koﾐtroleぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů; 

 )ákoﾐ č. ヲヴΒ/ヲヰヰヰ SH., o podpoře regioﾐálﾐího roz┗oje, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, ふdále jeﾐ 
„zákoﾐ o podpoře regioﾐálﾐího roz┗oje“ぶ; 

 )ákoﾐ č. ヲヱΓ/ヲヰヰヰ SH., o ﾏajetku České repuHlik┞ a jejíﾏ ┗┞stupo┗áﾐí ┗ prá┗ﾐíIh ┗ztazíIh, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o ﾏajetku ČR“); 

 )ákoﾐ č. ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh sou┗isejíIíIh zákoﾐů 

ふrozpočto┗á pra┗idlaぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů; 

 )ákoﾐ č. ヱヶヶ/ヱΓΓン SH., o Nej┗┞ššíﾏ koﾐtrolﾐíﾏ úřadu, ve zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ 
o NKÚ“); 

 )ákoﾐ č. ヵΒヶ/ヱΓΓヲ SH., o daﾐíIh z příjﾏů, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o daﾐíIh 
z příjﾏů“); 

 )ákoﾐ č. ヲΒヰ/ヲヰヰΓ SH., daňo┗ý řád, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „daňo┗ý řád“); 

                                                 
9 Vzhledem k rozsahu je ┗ sezﾐaﾏu u┗edeﾐ pouze deﾏoﾐstrati┗ﾐí ┗ýčet prá┗ﾐíIh ﾐoreﾏ ┗ aktuálﾐíﾏ zﾐěﾐí. 

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
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 )ákoﾐ č. ヵヶン/ヱΓΓヱ SH., o účetﾐiIt┗í, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o účetﾐiIt┗í“); 

 )ákoﾐ č. ヲヵヵ/ヲヰヱヲ SH., o koﾐtrole ふkoﾐtrolﾐí řádぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů; 

 )ákoﾐ č. ヴヵヶ/ヲヰヱヱ SH., o Fiﾐaﾐčﾐí sprá┗ě České repuHlik┞, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů (dále jeﾐ 
„zákoﾐ o Fiﾐaﾐčﾐí sprá┗ě ČR“); 

 )ákoﾐ č. ヱヲヰ/ヲヰヰヱ SH., o soudﾐíIh e┝ekutoreIh a e┝ekučﾐí čiﾐﾐosti ふe┝ekučﾐí řádぶ a o zﾏěﾐě dalšíIh 
zákoﾐů, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů; 

 )ákoﾐ č. ΓΓ/ヱΓヶン SH., oHčaﾐský soudﾐí řád, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, ふdále jeﾐ „oHčaﾐský soudﾐí 
řád“ぶ; 

 )ákoﾐ č. ヴヰ/ヲヰヰΓ SH., trestﾐí zákoﾐík, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „trestﾐí zákoﾐík“); 

 )ákoﾐ č. ヱヴヱ/ヱΓヶヱ SH., o trestﾐíﾏ řízeﾐí soudﾐíﾏ ふtrestﾐí řádぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů; 

 )ákoﾐ č. ヴヱΒ/ヲヰヰヱ SH., o trestﾐí odpo┗ědﾐosti prá┗ﾐiIkýIh osoH a řízeﾐí proti ﾐiﾏ, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o trestﾐí odpo┗ědﾐosti prá┗ﾐiIkýIh osoH“); 

 )ákoﾐ č. ヱヲヵ/ヲヰヰΒ SH., o přeﾏěﾐáIh oHIhodﾐíIh společﾐostí a družste┗, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů 
ふdále jeﾐ „zákoﾐ o přeﾏěﾐáIh oHIhodﾐíIh společﾐostí a družste┗“); 

 )ákoﾐ č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., o předškolﾐíﾏ, základﾐíﾏ, středﾐíﾏ, ┗┞ššíﾏ odHorﾐéﾏ a jiﾐéﾏ ┗zdělá┗áﾐí 
ふškolský zákoﾐぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů; 

 )ákoﾐ č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „oHčaﾐský zákoﾐík“); 

 )ákoﾐ č. Γヰ/ヲヰヱヲ SH., o oHIhodﾐíIh společﾐosteIh a družst┗eIh ふzákoﾐ o oHIhodﾐíIh korporaIíIhぶ, 
ve zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů; 

 )ákoﾐ č. ヲヶヲ/ヲヰヰヶ SH., zákoﾐík práIe, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐík práIe“); 

 )ákoﾐ č. ヱヰヱ/ヲヰヰヰ SH., o oIhraﾐě osoHﾐíIh údajů a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh zákoﾐů a o zﾏěﾐáIh 
ﾐěkterýIh zákoﾐů, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o oIhraﾐě osoHﾐíIh údajů“); 

 )ákoﾐ č. ヱヰヶ/ヱΓΓΓ SH., o s┗oHodﾐéﾏ přístupu k iﾐforﾏaIíﾏ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ 
„zákoﾐ o svoHodﾐéﾏ přístupu k iﾐforﾏaIíﾏ“); 

 )ákoﾐ č. ヲンヴ/ヲヰヱヴ SH., o státﾐí služHě, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o státﾐí 
služHě“); 

 )ákoﾐ č. ヵヶン/ヲヰヰヴ SH., o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh zákoﾐů, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíIíIh“);  

 )ákoﾐ č. ヲヵヰ/ヲヰヰヰ SH., o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh úzeﾏﾐíIh rozpočtů, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů 
ふdále jeﾐ „zákoﾐ o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh úzeﾏﾐíIh rozpočtů“); 

 )ákoﾐ č. ヴヲヰ/ヲヰヰヴ SH., o přezkouﾏá┗áﾐí hospodařeﾐí úzeﾏﾐíIh saﾏosprá┗ﾐýIh Ielků 
a doHro┗olﾐýIh s┗azků oHIí, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, ふdále jeﾐ „zákoﾐ o přezkouﾏá┗áﾐí 
hospodařeﾐí úzeﾏﾐíIh saﾏosprá┗ﾐýIh Ielků a doHro┗olﾐýIh s┗azků oHIí“ぶ; 

 )ákoﾐ č. ヱヲΒ/ヲ000 Sb., o oHIíIh ふoHeIﾐí zřízeﾐíぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, ふdále jeﾐ „zákoﾐ 
o oHIíIh"ぶ; 
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 )ákoﾐ č. ヱヲΓ/ヲヰヰヰ SH., o krajíIh ふkrajské zřízeﾐíぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů; 

 )ákoﾐ č. ヱンヱ/ヲヰヰヰ SH., o hla┗ﾐíﾏ ﾏěstě Praze, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, ふdále jeﾐ „zákoﾐ 
o hl. ﾏ. Praze“ぶ; 

 )ákoﾐ č. ヲΒン/ヱΓΓヲ SH., o Akadeﾏii ┗ěd ČR, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o Akademii 

┗ěd“); 

 )ákoﾐ č. ンヰヰ/ヲヰヰΒ SH., o elektroﾐiIkýIh úkoﾐeIh a autorizo┗aﾐé koﾐ┗erzi dokuﾏeﾐtů, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o elektroﾐiIkýIh úkoﾐeIh a autorizo┗aﾐé koﾐ┗erzi 
dokuﾏeﾐtů“); 

 )ákoﾐ č. ヱΒヲ/ヲヰヰヶ SH., o úpadku a způsoHeIh jeho řešeﾐí ふiﾐsol┗eﾐčﾐí zákoﾐぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh 
předpisů ふdále jeﾐ „iﾐsol┗eﾐčﾐí zákoﾐ“); 

 )ákoﾐ č. ヵΒΓ/ヱΓΓヲ SH., o pojistﾐéﾏ ﾐa soIiálﾐíﾏ zaHezpečeﾐí a příspě┗ku ﾐa státﾐí politiku 
zaﾏěstﾐaﾐosti a o zﾏěﾐáIh ﾐěkterýIh zákoﾐů, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ 
o pojistﾐéﾏ ﾐa soIiálﾐí zaHezpečeﾐí a příspě┗ku ﾐa státﾐí politiku zaﾏěstﾐaﾐosti“); 

 )ákoﾐ č. ヱヵヱ/ヱΓΓΑ SH., o oIeňo┗áﾐí ﾏajetku a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh zákoﾐů, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh 
předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o oIeňo┗áﾐí ﾏajetku“); 

 )ákoﾐa č. ヱΓΒ/ヲヰヰヲ SH., o doHro┗olﾐiIké služHě a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh zákoﾐů, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh 
předpisů ふdále jeﾐ „zákoﾐ o doHro┗olﾐiIké služHě“); 

 )ákoﾐ č. ヲヵン/ヲヰヰΒ SH., o ﾐěkterýIh opatřeﾐíIh proti legalizaIi ┗ýﾐosů z trestﾐé čiﾐﾐosti a fiﾐaﾐIo┗áﾐí 
terorisﾏu, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů ふdále jeﾐ „AML zákoﾐ“ぶ 

 )ákoﾐ č. ンヴヰ/ヲヰヱヵ SH., o z┗láštﾐíIh podﾏíﾐkáIh účiﾐﾐosti ﾐěkterýIh sﾏlu┗, u┗eřejňo┗áﾐí těIhto 
sﾏlu┗ a o registru sﾏlu┗ ふzákoﾐ o registru sﾏlu┗ぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 

Usﾐeseﾐí vlád┞  

Usﾐeseﾐí ┗lád┞ jsou dostupﾐá na http://www.vlada.cz 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe Γ. srpﾐa ヲヰヱン č. ヵΓΑ k Souboru ﾏetodiIkýIh dokuﾏeﾐtů k oblastem 

e┗aluaIe, zásadáﾏ t┗orH┞ a použí┗áﾐí iﾐdikátorů, způsoHilosti ┗ýdajů a jejiIh ┗┞kazo┗áﾐí a řízeﾐí rizik 
┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí let ヲヰヱヴ až ヲヰヲヰ; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヲン. říjﾐa ヲヰヱン č. ΒヰΓ k postupu přípra┗┞ prograﾏo┗ého oHdoHí ヲヰヱヴ–2020 

ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヲヰ. listopadu ヲヰヱン č. ΒΑン k MetodiIkéﾏu pok┞ﾐu pro řízeﾐí ┗ýze┗, 
hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěr projektů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヱヵ. ledﾐa ヲヰヱヴ č. ヴヴ k SouHoru ﾏetodiIkýIh dokuﾏeﾐtů k oblastem 

ﾏoﾐitoro┗áﾐí, zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek, puHliIit┞ a koﾏuﾐikaIe a přípra┗ě řídiIí dokuﾏeﾐtaIe 
prograﾏů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí let ヲヰヱヴ–2020; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヱヲ. Hřezﾐa ヲヰヱヴ č. ヱヶヶ k MetodiIkéﾏu pok┞ﾐu k re┗izi prograﾏů 
v prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe Γ. duHﾐa ヲヰヱヴ č. ヲヴヲ k Dohodě o partﾐerst┗í pro prograﾏo┗é oHdoHí let 
2014–2020; 

http://www.vlada.cz/


Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

Číslo ┗┞dáﾐí: ン Datuﾏ účiﾐﾐosti: 28.2.2018 Stráﾐka 27 z 137 

 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヱヶ. čer┗ﾐa ヲヰヱヴ č. ヴヴヴ o MetodiIkéﾏ pok┞ﾐu k roz┗oji lidskýIh zdrojů 
v prograﾏo┗éﾏ oHdoHí let ヲヰヱヴ až ヲヰヲヰ a ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí let ヲヰヰΑ–2013; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヱΓ. čer┗eﾐIe ヲヰヱヲ č. ヵヵヲ o NárodﾐíIh prioritáIh orieﾐto┗aﾐého ┗ýzkuﾏu, 
e┝periﾏeﾐtálﾐího ┗ý┗oje a iﾐo┗aIí; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ンヱ. čer┗eﾐIe ヲヰヱン č. ヵヶΓ o IﾏpleﾏeﾐtaIi NárodﾐíIh priorit orieﾐto┗aﾐého 
┗ýzkuﾏu, e┝periﾏeﾐtálﾐího ┗ý┗oje a iﾐo┗aIí; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR č. Αヶヱ/ヲヰヰΑ o Strategii Ieloži┗otﾐího učeﾐí České repuHlik┞, ふforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí, 
ﾐeforﾏálﾐí ┗zdělá┗áﾐí, iﾐforﾏálﾐí učeﾐíぶ; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe Γ. čer┗eﾐIe ヲヰヱヴ č. ヵヵΑ k Operačﾐíﾏu prograﾏu Výzkuﾏ, ┗ý┗oj 
a ┗zdělá┗áﾐí; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe Γ. čer┗eﾐIe ヲヰヱヴ č. ヵンヶ o SouHoru ﾏetodiIkýIh dokuﾏeﾐtů k oblasti 

ﾏoﾐitoro┗áﾐí E┗ropskýIh strukturálﾐíIh a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí let ヲヰヱヴ–2020; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヱヴ. čer┗eﾐIe ヲヰヱヴ č. ヵΒン o Pra┗idleIh spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí E┗ropskýIh 
strukturálﾐíIh a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヱヵ. říjﾐa ヲヰヱヴ č. ΒンΑ k MetodiIkéﾏu pok┞ﾐu fiﾐaﾐčﾐíIh toků prograﾏů 
spolufiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z E┗ropskýIh strukturálﾐíIh foﾐdů, Foﾐdu soudržﾐosti a E┗ropského ﾐáﾏořﾐího 
a r┞Hářského foﾐdu ﾐa prograﾏo┗é oHdoHí let ヲヰヱヴ–2020; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヲヵ. čer┗ﾐa ヲヰヱヴ č. ヴΑン k MetodiIkéﾏu pok┞ﾐu upra┗ujíIíﾏu ﾏetodiku 
hlášeﾐí ﾐesro┗ﾐalostí ﾐa ┗ﾐější úro┗ﾐi E┗ropskéﾏu úřadu pro Hoj proti pod┗odůﾏ ふOLAFぶ 
pro prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヲΑ. říjﾐa ヲヰヱヴ č. ΒヶΑ o MetodiIkéﾏ pok┞ﾐu pro ┗ýkoﾐ koﾐtrol 
v odpo┗ědﾐosti řídiIíIh orgáﾐů při iﾏpleﾏeﾐtaIi E┗ropskýIh strukturálﾐíIh a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů 

pro oHdoHí let ヲヰヱヴ–2020; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヱヲ. listopadu ヲヰヱヴ č. ΓヱΒ ke Kritériíﾏ pro ﾏožﾐost zahájeﾐí iﾏpleﾏeﾐtaIe 
programu – resp. ┗┞hlašo┗áﾐí ┗ýze┗ před sIh┗áleﾐíﾏ prograﾏu Evropskou koﾏisí ┗ prograﾏo┗éﾏ 
oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヱ. prosiﾐIe ヲヰヱヴ č. ヱヰヰヶ k aktualizaIi MetodiIkého pok┞ﾐu k roz┗oji lidskýIh 
zdrojů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020 a v programo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヰΑ–2013; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe Β. prosiﾐIe ヲヰヱヴ č. ヱヰヲΒ o Národﾐí ┗ýzkuﾏﾐé a iﾐo┗ačﾐí strategii 
pro iﾐteligeﾐtﾐí speIializaIi České repuHlik┞ ふNárodﾐí RISン strategieぶ; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヱヲ. k┗ětﾐa ヲヰヱヴ č. ンヴヲ o KoﾐIepIi podpor┞ ﾏládeže ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 Usﾐeseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヲΑ. srpﾐa ヲヰヱヴ č. ヶΒヱ o Národﾐíﾏ dokuﾏeﾐtu k úzeﾏﾐí diﾏeﾐzi; 

 Usneseﾐí ┗lád┞ ČR ze dﾐe ヲΑ. srpﾐa ヲヰヱヴ č. ヶΒヲ o MetodiIkéﾏ pok┞ﾐu pro ┗┞užití iﾐtegro┗aﾐýIh 
ﾐástrojů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí let ヲヰヱヴ až ヲヰヲヰ. 



Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

Číslo ┗┞dáﾐí: ン Datuﾏ účiﾐﾐosti: 28.2.2018 Stráﾐka 28 z 137 

 

3.3. Další závazﾐé dokuﾏeﾐt┞ 

)ávazﾐé dokuﾏeﾐt┞ jsou dostupﾐé ﾐa: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020. 

StrategiIké dokuﾏeﾐt┞ EU 

 Evropa 2020 – Strategie pro iﾐteligeﾐtﾐí a udržitelﾐý růst podporujíIí začleﾐěﾐí, COM ふヲヰヱヰぶ ヲヰヲヰ 
v koﾐečﾐéﾏ zﾐěﾐí; 

 StrategiIký ráﾏeI e┗ropské spolupráIe ┗e ┗zdělá┗áﾐí a odHorﾐé přípra┗ě ふET ヲヰヲヰ, resp. Education 

and Training 2020); 

 OHﾐo┗eﾐý ráﾏeI e┗ropské spolupráIe ┗ oHlasti ﾏládeže ふヲヰヱヰ–2018). 

StrategiIké dokuﾏeﾐt┞ ČR 

 Dohoda o partﾐerst┗í pro prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 Operačﾐí prograﾏ┞ ふOP Podﾐikáﾐí a iﾐo┗aIe pro koﾐkureﾐIesIhopﾐost, OP Výzkuﾏ, ┗ý┗oj 
a ┗zdělá┗áﾐí, OP Dopra┗a, OP Ži┗otﾐí prostředí, OP )aﾏěstﾐaﾐost, Iﾐtegro┗aﾐý regioﾐálﾐí OP, 
OP Praha – pól růstu ČR, OP TeIhﾐiIká poﾏoI, OP Přeshraﾐičﾐí spolupráIe Česká repuHlika – Polská 
republika 2014–2020, OP přeshraﾐičﾐí spolupráIe Slo┗eﾐská repuHlika – Česká repuHlika 2014–2020, 

OP přeshraﾐičﾐí spolupráIe Rakouská republika – Česká repuHlika ヲヰヱヴ–2020, Program rozvoje 

venkova, OP R┞Hářst┗íぶ; 

 Národﾐí prograﾏ reforeﾏ ČR ヲヰヱヴ; 

 Strategie ﾏeziﾐárodﾐí koﾐkureﾐIesIhopﾐosti České repuHlik┞ pro rok┞ ヲヰヱヲ–2020; 

 Strategie ┗zdělá┗aIí politik┞ České repuHlik┞ do roku ヲヰヲヰ; 

 Strategie Ieloži┗otﾐího učeﾐí České repuHlik┞; 

 Priority pro oblasti v gesIi Miﾐisterst┗a školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ ふMŠMTぶ ┗ HudouIíﾏ oHdoHí 
kohezﾐí politik┞ EU ヲヰヱヴ–2020; 

 ﾏateriál MŠMT: Sta┗ geﾐdero┗é ro┗ﾐosti ┗ resortu MŠMT a Ná┗rh středﾐědoHého strategiIkého 
pláﾐu ┗ oHlasti geﾐdero┗é ro┗ﾐosti; 

 ﾏateriál MŠMT: Strategie digitálﾐího ┗zdělá┗áﾐí ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí; 

 Strategie ┗zdělá┗áﾐí pro udržitelﾐý roz┗oj České repuHlik┞; 

 Státﾐí prograﾏ eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐího ┗zdělá┗áﾐí, ┗ýIho┗┞ a os┗ět┞ ┗ České repuHliIe; 

 Strategie regioﾐálﾐího roz┗oje ČR ヲヰヱヴ–2020; 

 Národﾐí politika ┗ýzkuﾏu, ┗ý┗oje a iﾐo┗aIí České repuHlik┞ ﾐa léta ヲヰヱヶ-2020; 

 Národﾐí priorit┞ orieﾐto┗aﾐého ┗ýzkuﾏu, e┝periﾏeﾐtálﾐího ┗ý┗oje a iﾐo┗aIí, 

 Národﾐí iﾐo┗ačﾐí strategie ČR ヲヰヱヲ–2020; 

 Národﾐí ┗ýzkuﾏﾐá a iﾐo┗ačﾐí strategie pro iﾐteligeﾐtﾐí speIializaIi České repuHlik┞ ふNárodﾐí RIS3 

strategie); 

 KoﾐIepIe podpor┞ roz┗oje ﾐadáﾐí a péče o ﾐadaﾐé ﾐa oHdoHí let ヲヰヱヴ–2020; 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020


Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

Číslo ┗┞dáﾐí: ン Datuﾏ účiﾐﾐosti: 28.2.2018 Stráﾐka 29 z 137 

 

 Strategie pro Hoj s pod┗od┞ a korupIí ┗ ráﾏIi čerpáﾐí foﾐdů SSR ┗ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 Strategie ┗lád┞ ┗ Hoji s korupIí ヲヰヱン–2014; 

 DlouhodoHý záﾏěr ┗zdělá┗áﾐí a roz┗oje ┗zdělá┗aIí sousta┗┞ České repuHlik┞ ﾐa oHdoHí ヲヰヱヵ–2020; 

 KoﾐIepIe podpor┞ ﾏládeže ﾐa oHdoHí ヲヰヱヴ-2020. 

Ostatﾐí dokuﾏeﾐt┞ 

Dokuﾏeﾐt┞ vztahujíIí se k přípravě prograﾏového oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰ jsou dostupﾐé na: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dokumenty. 

MetodiIké pok┞ﾐ┞ Miﾐisterstva pro ﾏístﾐí rozvoj a Miﾐisterstva fiﾐaﾐIí 

 MetodiIký pok┞ﾐ pro ﾏoﾐitoro┗áﾐí iﾏpleﾏeﾐtaIe E┗ropskýIh strukturálﾐíIh a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů 
v České repuHliIe ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ pro oHlast zadá┗áﾐí zakázek pro prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ pro ┗┞užití iﾐtegro┗aﾐýIh ﾐástrojů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ pro způsoHilost ┗ýdajů a jejiIh ┗┞kazo┗áﾐí ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ pro puHliIitu a koﾏuﾐikaIi E┗ropskýIh strukturálﾐíIh a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů 
v prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ pro řízeﾐí ┗ýze┗, hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěr projektů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ pro řízeﾐí rizik ESI foﾐdů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ k re┗izi prograﾏů pro prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ )ásad┞ t┗orH┞ a použí┗áﾐí iﾐdikátorů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ pro e┗aluaIe ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ pro přípra┗u řídiIí dokuﾏeﾐtaIe prograﾏů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ k roz┗oji lidskýIh zdrojů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020 a v prograﾏo┗éﾏ 
oHdoHí ヲヰヰΑ–2013; 

 MetodiIký pok┞ﾐ pro přípra┗u prograﾏo┗ýIh dokuﾏeﾐtů pro prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ proIesů řízeﾐí a ﾏoﾐitoro┗áﾐí ESI foﾐdů ┗ MS2014+, 1. část; 

 MetodiIký pok┞ﾐ proIesů řízeﾐí a ﾏoﾐitoro┗áﾐí ESI foﾐdů ┗ MS2014+, 2. část; 

 Metodika řízeﾐí prograﾏů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020. 

 MetodiIký pok┞ﾐ fiﾐaﾐčﾐíIh toků prograﾏů spolufiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z E┗ropskýIh strukturálﾐíIh foﾐdů, 
Foﾐdu soudržﾐosti a E┗ropského ﾐáﾏořﾐího a r┞Hářského foﾐdu ﾐa prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ–2020 

ふdále jeﾐ „MPFT“ぶ; 

 MetodiIký pok┞ﾐ pro ┗ýkoﾐ koﾐtrol ┗ odpo┗ědﾐosti řídiIíIh orgáﾐů při iﾏpleﾏeﾐtaIi E┗ropskýIh 
strukturálﾐíIh a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů pro oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ IertifikaIe ┗ýdajů pro prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Dokumenty
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 MetodiIký pok┞ﾐ pro auditﾐí čiﾐﾐost Auditﾐího orgáﾐu pro prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIké doporučeﾐí pro oHlast ┗eřejﾐé podpor┞ ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ-2020; 

 MetodiIké doporučeﾐí pro projekt┞ ┗┞t┗ářejíIí příjﾏ┞ ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020. 

Ostatﾐí ﾏetodiIké dokumenty 

 Maﾐuál ┗izuálﾐího st┞lu ESI foﾐdů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ upra┗ujíIí ﾏetodiku hlášeﾐí ﾐesro┗ﾐalostí ﾐa ┗ﾐější úro┗ﾐi E┗ropskéﾏu úřadu 
pro Hoj proti pod┗odůﾏ ふOLAFぶ pro prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ–2020; 

 MetodiIký pok┞ﾐ ÚOHS o Ceﾐtrálﾐíﾏ registru podpor ﾏalého rozsahu – de ﾏiﾐiﾏis ふdále jeﾐ „RDM“); 

 MetodiIká příručka ÚOHS k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel de minimis; 

 Příručka pro uži┗atele ﾏoﾐitoro┗aIího s┞stéﾏu MS2014+; 

 Synergies between ESIF, Horizon 2020 + other EU smart growth programmes. 
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4. KAPITOLA – KONTAKTY A KOMUNIKACE S ŽADATELEM 
A PŘÍJEMCEM 

Včasﾐá koﾏuﾐikaIe žadatele/příjeﾏIe s ŘO ﾏůže ┗ ﾏﾐoha případeIh zaﾏezit ┗zﾐiku proHleﾏatiIkýIh 
situaIí, které ﾏohou ┗ést u příjeﾏIe při porušeﾐí podﾏíﾐek a pravidel ke kráIeﾐí či odﾐětí dotaIe10. 

Za účeleﾏ úspěšﾐé realizaIe projektu je sesta┗eﾐ ﾐíže u┗edeﾐý s┞stéﾏ koﾏuﾐikaIe ﾏezi ŘO 
a žadateli/příjeﾏIi.  

4.1. Komunikace v IS KP14+ 

Již od proIesu přihlášeﾐí poteﾐIiálﾐího žadatele o dotaIi je v ráﾏIi MSヲヰヱヴ+ uﾏožﾐěﾐa koﾏuﾐikaIe 
ﾏezi žadateleﾏ ふsprá┗Ieﾏ projektuぶ a ŘO ふzejﾏéﾐa adﾏiﾐistrátoreﾏ projektuぶ, ﾐapříklad ve ┗ěIi dotazů 
k te┝tu ┗ýz┗┞, ┗ráIeﾐí žádosti o podporu k doplﾐěﾐí, případﾐýIh žádostí o přezkuﾏ rozhodﾐutí, 
ﾐegoIiaIe před uza┗řeﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, apod.  

)jedﾐodušeﾐé sIhéﾏa ﾏoﾐitorovaIího s┞stéﾏu 

 

Terﾏíﾐeﾏ MS2014+ v te┝tu ozﾐačujeﾏe Ielý ﾏoﾐitoro┗aIí s┞stéﾏ, pojeﾏ IS KPヱヴ+ ozﾐačuje pouze 
jeho část, do které ┗stupuje žadatel/příjeﾏIe. 

V případě dotazů týkajíIíIh se ﾏoﾐitoro┗aIího s┞stéﾏu ふIS KPヱヴ+ぶ ┗┞užijte ﾐásledujíIíIh ﾏožﾐostí 
komunikace s ŘO ﾐeHo sprá┗Ieﾏ s┞stéﾏu: 

 v případě ﾐeregistro┗aﾐého uži┗atele 

 pro ﾏetodiIké a teIhﾐiIké dotaz┞ ┗┞užijte forﾏulář ﾐa záložIe FAQ; 

 při potížíIh s registraIí ┗┞užijte forﾏulář ﾐa ú┗odﾐí obrazovce pole Registrace; 

                                                 
10 Viz. § ヱヴe a § ヱヵ rozpočto┗ýIh pra┗idel.  

MS2014+ 

CSSF 14+ 

Modul┞, které ┗┞uží┗á ŘO 

 

IS KP14+ 

Iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ 
koﾐečﾐého příjeﾏIe 

 

IS ESF 2014+ 

Iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ 
pro sledo┗áﾐí dat o účastﾐíIíIh 
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 v případě registro┗aﾐého uži┗atele (se založeﾐou žádostí o podporu OP VVV) 

  ┗┞užijte fuﾐkIioﾐalitu depeše a dotaz zašlete ﾐa koﾐtaktﾐí osoHu specifikovanou ┗e ┗ýz┗ě. 

Detailﾐí popis práIe s funkcionalitou depeše je popsáﾐa ┗ Uživatelské příručIe IS KPヱヴ+ – Pokyny 

pro v┞plﾐěﾐí forﾏuláře žádosti o podporu – )jedﾐodušeﾐé projekty. 

IS ESF2014+ 

Sledováﾐí údajů o účastﾐíIíIh proHíhá v IS ESF2014+. S┞stéﾏ IS ESFヲヰヱヴ+ slouží ke sledo┗áﾐí počtu 
účastﾐíků iﾐter┗eﾐIí podle Příloh┞ I Nařízeﾐí o ESF. Dosažeﾐá hodﾐota iﾐdikátoru je přeﾐášeﾐa 
do IS KPヱヴ+ ふdo )oR/))oR projektuぶ. VíIe kapitola ヱヱ.ヲ.ヱ. IS ESF2014+ uﾏožňuje zejﾏéﾐa:  

– ﾏoﾐitoriﾐg osoH podpořeﾐýIh projekt┞ OP VVV s ﾏa┝iﾏálﾐíﾏ ┗┞užitíﾏ e┝istujíIíIh dat 
e┗ido┗aﾐýIh ┗ ageﾐdo┗ýIh systéﾏeIh MPSV, které jsou doplňo┗áﾐ┞ sHěreﾏ dat od realizátorů 
jedﾐotli┗ýIh projektů; 

– autoﾏatizo┗aﾐý ┗ýpočet iﾐdikátorů týkajíIíIh se účastﾐíků pro jedﾐotli┗é projekt┞ a přeﾐos 
dosažeﾐýIh hodﾐot iﾐdikátorů do IS KPヱヴ+. 

SouHor společﾐýIh iﾐdikátorů ﾏoﾐitorujíIíIh účastﾐík┞ iﾐter┗eﾐIí je ┗ ráﾏIi IS ESFヲヰヱヴ+ u┗áděﾐ jako 
tzv. karta účastﾐíka (viz kapitola 11.3).  

Jednou z hla┗ﾐíIh koﾏuﾐikačﾐíIh foreﾏ ŘO s žadateleﾏ/příjeﾏIeﾏ je ┗┞užití iﾐterﾐíIh depeší, a to jak 

forﾏou tz┗. uži┗atelskýIh depeší, tak i prostředﾐiIt┗íﾏ s┞stéﾏo┗ýIh depeší.  

 Uži┗atelské depeše11 

Pře┗ážﾐá část koﾏuﾐikaIe ﾏezi uži┗ateli MS2014+ proHíhá poﾏoIí uži┗atelskýIh depeší, a to zcela bez 

oﾏezeﾐí t┞pu uži┗atele. E┝terﾐíﾏ ふuži┗atel IS KPヱヴ+/žadatel/příjeﾏIeぶ i iﾐterﾐíﾏ ふuži┗atel 
CSSF14+/impleﾏeﾐtačﾐí struktura ŘOぶ uži┗atelůﾏ je při jejiIh registraIi přiděleﾐa adresa a oHa t┞p┞ 
uži┗atelů ﾏohou poﾏoIí uži┗atelskýIh depeší od počátku koﾏuﾐiko┗at. Uži┗atelské depeše 
žadatel/příjeﾏIe ┗┞t┗áří, přijíﾏá a odesílá ŘO. No┗ou depeši ┗žd┞ zakládá z ote┗řeﾐé žádosti o podporu. 
V┞t┗oří se tak ┗azHa depeše ﾐa oHjekt, kterýﾏ je příslušﾐá žádost o podporu. )prá┗┞ Hudou uIho┗á┗áﾐ┞ 
u projektu a příjeﾏIi tak zůstaﾐou zaIho┗áﾐ┞ i v případě, kd┞ se zﾏěﾐí příslušﾐý zaﾏěstﾐaﾐeI 
koﾏuﾐikujíIí prostředﾐiIt┗íﾏ depeší.  

 S┞stéﾏo┗é depeše 

S┞stéﾏo┗é depeše jsou zasíláﾐ┞ ze straﾐ┞ ŘO ﾐa základě události ┗ s┞stéﾏu ┗šeﾏ uži┗atelůﾏ. Jedﾐá se 
ﾐapř. o upozorﾐěﾐí k proHíhajíIíﾏu terﾏíﾐu předepsaﾐé čiﾐﾐosti, iﾐforﾏačﾐí zprá┗┞ ŘO či iﾐforﾏaIe 
o zﾏěﾐě sta┗u jedﾐotli┗ýIh proIesů. S┞stéﾏo┗é depeše jsou pouze iﾐforﾏati┗ﾐí, žadatel/příjeﾏIe ﾐa t┞to 
zprá┗┞ ﾐeodpo┗ídá, jsou s┞stéﾏeﾏ či ŘO geﾐero┗áﾐ┞ automaticky. 

4.2. Další forﾏ┞ koﾏuﾐikaIe 

Žadatel/příjeﾏIe ﾏá ﾏožﾐost ┗ ﾐěkterýIh speIifiIkýIh případeIh z┗olit ke koﾏuﾐikaIi s ŘO jeden 

z ﾐásledujíIíIh způsoHů koﾏuﾐikaIe s tíﾏ, že ﾐaprostá ┗ětšiﾐa koﾏuﾐikaIe se odehrá┗á ┗ ráﾏIi 
IS KP14+. 

                                                 
11 Depeše ﾏohou Hýt zasíláﾐ┞ ┗ souladu s § ヱΒ odst. ヶ písﾏ. Iぶ zákoﾐa o podpoře regioﾐálﾐího roz┗oje. 
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V případě, že ┗ těIhto pra┗idleIh aﾐi ┗ IS KPヱヴ+ ﾐeﾐí pro koﾐkrétﾐí situaIi příﾏo u┗edeﾐ způsoH 
komunikace, zvolí žadatel/příjeﾏIe ﾐej┗hodﾐější způsoH koﾏuﾐikaIe po dohodě s adﾏiﾐistrátoreﾏ ZP. 

Píseﾏﾐá korespoﾐdeﾐIe 

V případě potřeH┞ píseﾏﾐé koﾏuﾐikaIe ﾐad ráﾏeI iﾐterﾐíIh depeší koﾏuﾐikuje žadatel/příjeﾏIe s ŘO, 
stejﾐě jako ŘO s žadateleﾏ/příjeﾏIeﾏ, poﾏoIí Iﾐforﾏačﾐího s┞stéﾏu dato┗ýIh sIhráﾐek ふdále jeﾐ 
„ISDS“ぶ. ISDS je pro teﾐto t┞p koﾏuﾐikaIe doporučeﾐ ŘO. KoﾏuﾐikaIe poﾏoIí ISDS proHíhá v souladu 

se zákoﾐeﾏ o elektroﾐiIkýIh úkoﾐeIh a autorizo┗aﾐé koﾐ┗erzi dokuﾏeﾐtů. KoﾏuﾐikaIe je ┗ ráﾏIi ISDS 
založeﾐa ﾐa odesíláﾐí a příjﾏu dato┗ýIh zprá┗.  

Datová zpráva ﾏusí Hýt zasláﾐa do datové sIhráﾐk┞ MŠMT s ideﾐtifikátoreﾏ vidaawt.  

Jako osoHa příjeﾏIe dato┗é zprá┗┞ je u┗edeﾐ praIo┗ﾐík ŘO, oH┗┞kle adﾏiﾐistrátor ZP. V poli VěI je 

u┗edeﾐo registračﾐí číslo projektu.  

PříjeﾏIe ﾏůže stejﾐě jako ŘO ┗┞užít ┗e stejﾐýIh případeIh, jako je u┗edeﾐo u koﾏuﾐikaIe poﾏoIí ISDS, 

i listiﾐﾐé forﾏ┞ koﾏuﾐikaIe. KoﾏuﾐikaIe proHíhá ﾐa základě odesláﾐí dopisu ŘO poštou či kurýrﾐí 
služHou ふpřípadﾐě podáﾐíﾏ ﾐa podatelﾐu MŠMTぶ, s u┗edeﾐíﾏ přiděleﾐého adﾏiﾐistrátora ﾐa adresu: 

Miﾐisterstvo školství, ﾏládeže a tělovýIhovy 

Odbor administrace zjedﾐodušeﾐýIh projektů Operačﾐího prograﾏu Výzkuﾏ, vývoj a vzděláváﾐí 

Titul, jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí ふﾐahraďte jﾏéﾐeﾏ praIovﾐíka ŘO OP VVVぶ 

číslo projektu: ふdoplňte registračﾐí číslo projektuぶ 

Karﾏelitská 529/5, Malá Straﾐa, 118 12 Praha 1 

TelefoﾐiIká a e-ﾏailová koﾏuﾐikaIe 

S ohledeﾏ ﾐa ﾐee┝isteﾐIi tz┗. auditﾐí stop┞ při ┗┞užití telefoﾐiIké koﾏuﾐikaIe a ﾐedostatečﾐé 
opodstatﾐěﾐí užití e-ﾏailo┗é koﾏuﾐikaIe ┗e ┗ztahu k fuﾐkIi iﾐterﾐíIh depeší ﾐejsou t┞to způsoH┞ 

komunikace s žadateli/příjeﾏIi ze straﾐ┞ ŘO doporučeﾐ┞. TelefoﾐiIká a eﾏailo┗á koﾏuﾐikaIe ﾏůže Hýt 
plﾐě ﾐahrazeﾐa ﾏožﾐostí ┗┞užití iﾐterﾐíIh depeší ふ┗iz kapitola 4.1.), případﾐě píseﾏﾐou korespoﾐdeﾐIí 
(viz ┗ýše ┗ ráﾏIi této kapitoly). 

Koﾐtaktﾐí e-mail v případě oHeIﾐýIh dotazů k OP VVV: opvvv@msmt.cz. 

OsoHﾐí koﾐzultaIe 

PříjeﾏIe ﾏůže požádat adﾏiﾐistrátora ZP o osoHﾐí koﾐzultaIi. OsoHﾐí koﾐzultaIe je ﾏožﾐá pouze 
po předIhozí píseﾏﾐé/telefoﾐiIké dohodě s adﾏiﾐistrátoreﾏ ZP. Z dů┗odu zaIho┗áﾐí auditﾐí stop┞ je 
doporučeﾐo sjedﾐat si koﾐzultaIi forﾏou iﾐterﾐí depeše. 

4.3. Koﾐtaktﾐí osoH┞  

Koﾐtaktﾐí osoHa pro žadatele je uvedená v textu koﾐkrétﾐí ┗ýz┗┞.  

Pro příjeﾏIe je ┗ oHdoHí realizaIe projektu hla┗ﾐí koﾐtaktﾐí osoHou adﾏiﾐistrátor přiděleﾐý daﾐéﾏu 
projektu prostředﾐiIt┗íﾏ IS KP14+. Hla┗ﾐí část koﾏuﾐikaIe ﾏezi příjeﾏIeﾏ a ŘO proHíhá ﾏezi 
koﾐtaktﾐí osoHou příjeﾏIe ﾐeHo zástupIeﾏ statutárﾐího orgáﾐu příjeﾏIe a administrátorem ZP jako 

zástupIeﾏ ŘO. KoﾏuﾐikaIe proHíhá v pra┗idelﾐýIh iﾐter┗aleIh ┗ souvislosti s pravidelﾐýﾏi akti┗itaﾏi 

https://op.msmt.cz/71/430_Oddeleni/02_PPZP/02_PpZP%20pred%20vydanim/opvvv@msmt.cz
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realizaIe projektu ふﾐapř. předložeﾐí zprá┗┞ o realizaIi projektu, předložeﾐí žádosti o platbu), 

v ﾐepra┗idelﾐýIh iﾐter┗aleIh ふﾐapř. zprá┗a o zahájeﾐí realizaIe ┗ýHěro┗ého řízeﾐíぶ a při ﾏiﾏořádﾐýIh 
událosteIh ふﾐapř. žádost o podstatnou zﾏěﾐu projektu). 

Koﾐtaktﾐí osoHa příjeﾏIe je plﾐě zodpo┗ědﾐá za koﾏuﾐikaIi příjeﾏIe s ŘO, a proto je ﾐezH┞tﾐé, aH┞ 
koﾐtaktﾐí osoHou příjeﾏIe H┞la určeﾐa osoHa s potřeHﾐýﾏi předpoklad┞ ふzﾐalost projektu, zﾐalost 
podﾏíﾐek OP VVV). Je ﾐutﾐé, aH┞ tato osoHa H┞la ┗žd┞ dostupﾐá a sIhopﾐá akti┗ﾐě koﾏuﾐiko┗at 
a pružﾐě reago┗at ﾐa případﾐé požada┗k┞ ŘO, ﾐeHo H┞la dočasﾐě zastoupeﾐa osoHou, která tuto roli 
v případě potřeH┞ pře┗ezﾏe. Koﾐtaktﾐí osoHa příjeﾏIe je po┗iﾐﾐa zajistit ┗ doHě s┗é ﾐepřítoﾏﾐosti 
zastupitelﾐost, aH┞ H┞l zaIho┗áﾐ plﾐohodﾐotﾐý průHěh koﾏuﾐikaIe ﾏezi příjeﾏIeﾏ a ŘO. 

ŘO doporučuje ﾏiﾏo ┗ýše u┗edeﾐé předpoklad┞ určit koﾐtaktﾐí osoHu příjeﾏIe také s ohledem 

na doHu realizaIe projektu tak, aH┞ H┞la ﾏiﾐiﾏalizo┗áﾐa potřeHa zﾏěﾐ koﾐtaktﾐí osoH┞ ┗ průHěhu 
realizaIe projektu, a ┗┞t┗ořit ┗ ráﾏIi projektu tako┗ý koﾏuﾐikačﾐí s┞stéﾏ, aH┞ koﾐtaktﾐí osoHa ﾏěla 
k dispoziIi aktuálﾐí iﾐforﾏaIe o projektu ﾐeHo H┞la sIhopﾐa t┞to iﾐforﾏaIe ┗čas zajistit. 

4.4. WeHové stráﾐk┞ OP 

WeHo┗é stráﾐk┞ OP VVV dostupﾐé ﾐa adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv jsou 

základﾐíﾏ iﾐforﾏačﾐíﾏ portáleﾏ určeﾐýﾏ zejﾏéﾐa žadatelůﾏ a příjeﾏIůﾏ projektů OP VVV. 

Na ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh jsou pra┗idelﾐě aktualizo┗áﾐ┞ dokuﾏeﾐt┞, ┗četﾐě Pra┗idel pro žadatele 
a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů, loga určeﾐá pro puHliIitu a aktuálﾐí iﾐforﾏaIe ŘO k průHěhu OP. 

 

  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
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5. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU, 

HODNOCENÍ A VÝBĚRU PROJEKTŮ  

5.1. V┞hlášeﾐí výzv┞ 

Na http://www.dotaceeu.cz a http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv je z┗eřejňo┗áﾐ 

harﾏoﾐograﾏ ┗ýze┗ OP VVV ﾐa každý rok a záro┗eň jsou zde u┗áděﾐ┞ iﾐforﾏaIe o ┗┞hlášeﾐí každé 
koﾐkrétﾐí ┗ýz┗┞. 

V OP VVV jsou ┗ýz┗┞ pro předkládáﾐí zjedﾐodušeﾐýIh projektů ┗┞hlašo┗áﾐ┞ jako průHěžﾐé, 

tj. ﾐesoutěžﾐí t┞p ┗ýz┗┞, kde si projekt┞ ┗zájeﾏﾐě ﾐekoﾐkurují. Žadatelůﾏ, jejiIhž projekt┞ splﾐí 
podﾏíﾐk┞ ┗ýz┗┞, je posk┞to┗áﾐa podpora ┗ pořadí, ┗ jakéﾏ podali žádost o podporu, a s ohledem na 

alokaIi ┗ýz┗┞.  

Výz┗┞ jsou ┗┞hlašo┗áﾐ┞ zpravidla na delší doHu ふﾐapříklad jedeﾐ rokぶ a koﾐčí oH┗┞kle ┗┞čerpáﾐíﾏ 
alokace. ŘO ﾏůže rozhodnout o ukoﾐčeﾐí ┗ýz┗┞ dří┗e, ﾐež je ┗┞čerpáﾐa alokaIe – tato ﾏožﾐost Hude 
u┗edeﾐa ┗žd┞ ┗ ráﾏIi koﾐkrétﾐí ┗ýz┗┞. 

Každá ┗ýz┗a oHsahuje základﾐí iﾐforﾏaIe o podﾏíﾐkáIh posk┞tﾐutí podpor┞ – ┗ěIﾐé zaﾏěřeﾐí, časo┗é 
ﾐasta┗eﾐí, iﾐforﾏaIe o forﾏě podpor┞ ふfiﾐaﾐčﾐí alokaIe, způsoHilost ┗ýdajů, atd.ぶ, úzeﾏﾐí zaﾏěřeﾐí, 
po┗iﾐﾐé ﾐáležitosti žádosti o podporu a dále iﾐforﾏaIe dle §ヱヴj odst. ヱ a ヲ rozpočto┗ýIh pra┗idel. 

Pro ┗ýz┗┞ k předkládáﾐí ZP je ┗┞uží┗áﾐ jedﾐokolový ﾏodel hodﾐoIeﾐí. Veškeré údaje ﾐutﾐé 
pro hodﾐoIeﾐí jsou žadateleﾏ předložeﾐ┞ ┗ jedeﾐ okaﾏžik ┗ ráﾏIi jedﾐé žádosti o podporu, následﾐě 
proHíhá proIes sIh┗alo┗áﾐí projektů. 

)ﾏěﾐ┞ výzv┞ 

V┞hlášeﾐou ┗ýz┗u a ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi je ﾏožﾐé ﾏěﾐit, zejﾏéﾐa ┗ případeIh ┗┞ﾐuIeﾐýIh zﾏěﾐou 
prá┗ﾐíIh předpisů ﾐeHo zﾏěﾐou ﾏetodiIkého prostředí. )ﾏěﾐou ┗ýz┗┞ ﾐesﾏí dojít k diskriﾏiﾐaIi 
žadatelů či zhoršeﾐí jejiIh posta┗eﾐí. )ﾏěﾐa te┝taIe ┗ýz┗┞ a jejíIh příloh v oblasti věIﾐého zaﾏěřeﾐí je 
ﾏožﾐá pouze za účeleﾏ upřesﾐěﾐí te┝tu, podstata ┗ěIﾐého zaﾏěřeﾐí ﾐesﾏí Hýt zﾏěﾐěﾐa. 

)ﾏěﾐ┞ ┗ýz┗┞ Hudou ┗žd┞ z┗eřejﾐěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT u ┗┞hlášeﾐé ┗ýz┗┞. Žadatelé, kteří již 
ﾏají založeﾐou žádost o podporu ┗ IS KPヱヴ+, Hudou iﾐforﾏo┗áﾐi o z┗eřejﾐěﾐí zﾏěﾐ┞ ┗ýz┗┞ také 
prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐí depeše. 

U průHěžﾐýIh výzev je ﾐepřípustﾐé pro┗ádět ﾐásledujíIí zﾏěﾐ┞ pro žádosti o podporu, které již H┞l┞ 
žadateli podáﾐ┞: 

 zrušit ┗ýz┗u,  

 sﾐížit alokaIi ﾐa ┗ýz┗u,  

 zﾏěﾐit ﾏa┝iﾏálﾐí a ﾏiﾐiﾏálﾐí ┗ýši Ielko┗ýIh způsoHilýIh ┗ýdajů projektu,  

 zﾏěﾐit ﾏíru spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí,  

 zﾏěﾐit ┗ěIﾐé zaﾏěřeﾐí ┗ýz┗┞,  

 zﾏěﾐit defiﾐiIi oprá┗ﾐěﾐého žadatele,  

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.dotaceeu.cz/
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-op-vvv
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 posuﾐ ﾐejzazšího data pro ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu ﾐa dří┗ější datuﾏ,  

 posuﾐ data ukoﾐčeﾐí příjﾏu žádostí o podporu ﾐa dří┗ější datuﾏ,  

 ﾏěﾐit kritéria pro hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěr projektů.  

5.2. Příprava žádosti o podporu 

Žádost o podporu předkládá žadatel pouze elektronicky prostředﾐiIt┗íﾏ IS KP14+ (viz 

https://mseu.mssf.cz/index.aspx). Žadatel se ┗ IS KP14+ nejprve registruje12, ﾐásledﾐě zpraIo┗á┗á 

a finalizuje žádost o podporu. Pro podáﾐí, resp. podpis žádosti o podporu, ﾏusí žadatel dispoﾐo┗at 
k┗alifiko┗aﾐýﾏ Iertifikáteﾏ/osoHﾐíﾏ elektroﾐiIkýﾏ podpiseﾏ statutárﾐího orgáﾐu žadatele ﾐeHo 
osoH┞ oprá┗ﾐěﾐé podepiso┗at ﾐa základě plﾐé ﾏoIi/po┗ěřeﾐí. 

Spolu s žádostí o podporu předkládá žadatel po┗iﾐﾐé, po┗iﾐﾐě ┗olitelﾐé nebo ﾐepo┗iﾐﾐé příloh┞. 
Přehled těIhto příloh je u┗edeﾐ ┗ příloze ┗┞hlášeﾐé ┗ýz┗┞. VšeIhﾐ┞ příloh┞ žádosti o podporu ┗kládá 
žadatel do IS KPヱヴ+. Žádost o podporu je podá┗áﾐa ┗ českéﾏ jaz┞Ie, pokud podﾏíﾐk┞ ┗ýz┗┞ ﾐestaﾐo┗í 
jinak. 

Postup pro ┗┞plﾐěﾐí ┘eHo┗ého forﾏuláře žádosti o podporu ふ┗četﾐě postupu pro získáﾐí 
k┗alifiko┗aﾐého Iertifikátu/osoHﾐího elektroﾐiIkého podpisu) je popsáﾐ ┗ Uživatelské příručIe IS KP14+ 

– Pok┞ﾐ┞ pro v┞plﾐěﾐí forﾏuláře žádosti o podporu – )jedﾐodušeﾐé projekty ふ┗iz ┘eHo┗é stráﾐk┞ 
OP VVV).  

SHěr/studiuﾏ iﾐforﾏaIí 

Před zahájeﾐíﾏ zpraIo┗áﾐí žádosti o podporu v IS KP14+ doporučuje ŘO žadateli: 

– prostudo┗at ┗ýz┗u a ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě; 

– zjistit terﾏíﾐ┞ seﾏiﾐářů pro žadatele; 

– zjistit iﾐforﾏaIe o ﾏožﾐýIh koﾐzultaIíIh projekto┗ýIh záﾏěrů s ŘO; 

– zjistit iﾐforﾏaIe o způsoHu a terﾏíﾐeIh předkládáﾐí žádostí o podporu a jejiIh hodﾐoIeﾐí. 

T┞to iﾐforﾏaIe jsou dostupﾐé přede┗šíﾏ ﾐa adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv. 

ŘO doporučuje žadatelůﾏ průHěžﾐě sledo┗at aktuálﾐí iﾐforﾏaIe ﾐa ┘eHu MŠMT ふOP VVVぶ u ┗┞hlášeﾐé 
┗ýz┗┞, kde ŘO z┗eřejňuje zﾏěﾐ┞ ┗ýz┗┞, aktualizaIe ┗zorů příloh žádosti o podporu, ﾏetodiIké ┗ýklad┞, 
FAQ atp. 

Žádost o podporu v IS KP14+ 

Při zpraIo┗áﾐí žádosti o podporu v IS KP14+ ﾏusí žadatel dHát zejﾏéﾐa ﾐa to, aby žádost o podporu 

byla v souladu s příslušﾐou ┗ýz┗ou. 

ŘO doporučuje žadatelůﾏ účastﾐit se seﾏiﾐářů pro žadatele/příjeﾏIe zaﾏěřeﾐýIh na specifika 

koﾐkrétﾐí ┗ýz┗┞, zpraIo┗áﾐí žádosti o podporu a ﾐásledﾐě realizaIi projektu. Terﾏíﾐ┞ koﾐáﾐí seﾏiﾐářů 
z┗eřejňuje ŘO ﾐa stráﾐkáIh OP VVV http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare a současﾐě 

na http://www.dotaceeu.cz. 

                                                 
12  RegistraIe žadatele ふkoﾐkrétﾐího uži┗ateleぶ proHíhá pouze jedﾐou, při předkládáﾐí pr┗ﾐí žádosti o podporu. 

https://mseu.mssf.cz/index.aspx
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http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare
http://www.dotaceeu.cz/
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Příloh┞ žádosti o podporu 

Součástí forﾏuláře žádosti o podporu ﾏohou Hýt také po┗iﾐﾐé, po┗iﾐﾐě ┗olitelﾐé a nepo┗iﾐﾐé příloh┞.  

 Po┗iﾐﾐé jsou příloh┞ žádosti o podporu, které žadatel ﾏusí doložit ┗žd┞.  

 Po┗iﾐﾐě ┗olitelﾐé jsou příloh┞, které jsou dokládáﾐ┞ pouze za určitýIh podﾏíﾐek. 

(tj. ﾐapř. v případě partﾐera ┗ projektu, při ┗ýHěru určeﾐýIh akti┗it či ﾐeﾐí-li žadatel/partﾐer 
prá┗ﾐíﾏ suHjekteﾏ, ﾐa který se ┗ztahuje ┗ýjiﾏka, pokud je pro doložeﾐí daﾐé příloh┞ uděleﾐaぶ. 
Splňuje-li žadatel/partﾐer u┗edeﾐé podﾏíﾐk┞, je po┗iﾐeﾐ po┗iﾐﾐě ┗olitelﾐou přílohu doložit.  

 Nepo┗iﾐﾐýﾏi přílohaﾏi se rozuﾏí příloh┞, které přiloží žadatel saﾏostatﾐě ﾐad ráﾏeI 
po┗iﾐﾐýIh a po┗iﾐﾐě ┗olitelﾐýIh příloh. Sezﾐaﾏ příloh je u┗edeﾐ ┗ příloze ┗┞hlášeﾐé ┗ýz┗┞. 

Forﾏa dokládáﾐí příloh žádosti o podporu: 

 Origiﾐál ふresp. elektroﾐiIký origiﾐálぶ 

Dokuﾏeﾐt ┗┞plﾐěﾐý nebo zpraIo┗aﾐý žadateleﾏ dle vzoru ふdostupﾐého ┗ IS KP14+) nebo dokument 

saﾏostatﾐě zpraIo┗aﾐý žadateleﾏ ふpokud vzor ze straﾐ┞ ŘO ﾐeﾐí k dispozici) ┗ elektroﾐiIké podoHě, 

který ﾏusí Hýt opatřeﾐ zaručeﾐýﾏ elektroﾐiIkýﾏ podpiseﾏ13.  

 Úředﾐě ověřeﾐá kopie ふv elektroﾐiIké podoHěぶ 

Dokument ふ┗ýpis┞, pot┗rzeﾐí atp.ぶ koﾐ┗erto┗aﾐý z pů┗odﾐí listiﾐﾐé podoby do elektroﾐiIkého forﾏátu, 
který záro┗eň oHsahuje elektroﾐiIkou o┗ěřo┗aIí doložku - elektroﾐiIký podpis a časo┗é razítko 
(tzv. autorizo┗aﾐá koﾐ┗erzeぶ.  

 Prostá kopie  

Sken dokuﾏeﾐtu ふorigiﾐál ﾐeHo úředﾐě o┗ěřeﾐou kopii je žadatel/partﾐer po┗iﾐeﾐ přeložit ﾐa ┗┞žádáﾐí 
ŘO ﾐeHo při koﾐtrole ﾐa ﾏístě).  

5.2.1. Oprávﾐěﾐost žadatele/partnera 

Oprá┗ﾐěﾐost žadatele/partﾐera, způsoH doložeﾐí a koﾐtrola je ┗žd┞ ┗┞ﾏezeﾐa ┗ýz┗ou, a to podle t┞pu 
žadatele/partﾐera, ﾐa základě jeho fiﾐaﾐčﾐí/odHorﾐé/adﾏiﾐistrati┗ﾐí/ﾏateriálﾐě-teIhﾐiIké 
připra┗eﾐosti atp.  

Žadatel/partﾐer je po┗iﾐeﾐ splﾐit ┗šeIhﾐ┞ podﾏíﾐk┞ oprá┗ﾐěﾐosti staﾐo┗eﾐé ┗ýz┗ou.  

V souvislosti s oprá┗ﾐěﾐostí žadatele/partnera je ﾏiﾏo jiﾐé koﾐtrolo┗áﾐo, zda žadatel/partﾐer splňuje 
ﾐásledujíIí požada┗k┞: 

A) Žadatel/partﾐer splňuje defiﾐiIi oprávﾐěﾐýIh žadatelů/partﾐerů ve výzvě14.  

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel/partﾐer dokládá tuto skutečﾐost prostředﾐiIt┗íﾏ příloh┞ žádosti 
o podporu Doklad┞ k oprá┗ﾐěﾐosti. 

                                                 
13 Ručﾐí podpis dokuﾏeﾐt ﾐeﾏusí oHsaho┗at. Pokud je ┗ ﾐěkteréﾏ ┗zoru dokuﾏeﾐtu ﾐad ráﾏeI u┗edeﾐa koloﾐka ﾐa podpis, 
jedﾐá se o upozorﾐěﾐí ﾐa po┗iﾐﾐost dokuﾏeﾐt elektronicky podepsat. 

14 Oprá┗ﾐěﾐí žadatelé/partﾐeři a jejiIh defiﾐiIe, příp. další iﾐforﾏaIe, Hudou ┗žd┞ u┗edeﾐ┞ ┗ koﾐkrétﾐí ┗ýz┗ě k předkládáﾐí 
žádostí o podporu. 



Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

Číslo ┗┞dáﾐí: ン Datuﾏ účiﾐﾐosti: 28.2.2018 Stráﾐka 38 z 137 

 

 Výjiﾏk┞: Nedokládají OSS, úzeﾏﾐě saﾏosprá┗ﾐé Ielk┞, ┗eřejﾐé a státﾐí VŠ a VVI. 

B) Žadatel/partﾐer ﾐeﾐí v iﾐsolveﾐčﾐíﾏ řízeﾐí podle zákoﾐa č. ヱΒヲ/ヲヰヰヶ SH., o úpadku 
a způsoHeIh jeho řešeﾐí ふiﾐsol┗eﾐčﾐí zákoﾐぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů. 

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel/partﾐer ﾐedokládá tuto skutečﾐost ┗ IS KPヱヴ+ aﾐi forﾏou příloh┞ 
žádosti o podporu. Je koﾐtrolo┗áﾐo ŘO prostředﾐiIt┗íﾏ ┗eřejﾐě přístupﾐýIh registrů. 

 Výjiﾏk┞: Neprohlašují OSS, úzeﾏﾐě saﾏosprá┗ﾐé Ielk┞, PO úzeﾏﾐíIh samosprá┗ﾐých 

Ielků, ┗eřejﾐé/státﾐí VŠ. 

C) Žadatel/partﾐer s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspěvkeﾏ ふdále jeﾐ „partﾐer s finaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ“ぶ ﾐeﾐí 
v likvidaci ┗e sﾏ┞slu příslušﾐýIh ustaﾐo┗eﾐí zákoﾐa č. ΒΓ/ヲヰヱヲ SH., oHčaﾐský zákoﾐík, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů. 

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel/partﾐer ﾐedokládá tuto skutečﾐost ┗ IS KPヱヴ+ aﾐi forﾏou příloh┞ 
žádosti o podporu. Je koﾐtrolo┗áﾐo ŘO prostředﾐiIt┗íﾏ ┗eřejﾐě přístupﾐýIh registrů. 

 Výjiﾏk┞: Neprohlašují OSS, PO OSS, škol┞ a školská zařízeﾐí zřizo┗aﾐá ﾏiﾐisterst┗┞, úzeﾏﾐě 
saﾏosprá┗ﾐé Ielk┞, PO úzeﾏﾐíIh samosprá┗ﾐíIh Ielků, státﾐí/┗eřejﾐé VŠ a VVI. 

D) Proti žadateli/partﾐerovi ﾐeﾐí vedeﾐo e┝ekučﾐí řízeﾐí podle zákoﾐa č. ヱヲヰ/ヲヰヰヱ SH., e┝ekučﾐí 
řád, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, správﾐí řízeﾐí podle zákoﾐa č. ヵヰヰ/ヲヰヰヴ SH., sprá┗ﾐí řád, 
ve zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, daňová e┝ekuIe podle zákoﾐa č. ヲΒヰ/ヲヰヰΓ SH., daňo┗ý řád, 
ve zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, ﾐeHo v┞koﾐávaIí řízeﾐí podle zákoﾐa č. ΓΓ/ヱΓヶン SH., oHčaﾐský 
soudﾐí řád.  

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel/partﾐer dokládá tuto skutečﾐost prostředﾐiIt┗íﾏ příloh┞ žádosti 
o podporu Prohlášeﾐí o přijatelﾐosti žadatele/partﾐera. 

E) Žadatel/partﾐer s finaﾐčﾐíﾏ příspěvkeﾏ splňuje podﾏíﾐk┞ Hezdlužﾐosti ┗ůči orgáﾐůﾏ ┗eřejﾐé 
sprá┗┞, fiﾐaﾐčﾐíﾏu úřadu a zdra┗otﾐíﾏ pojišťo┗ﾐáﾏ ふžadatel/partﾐer ﾐeﾏá ┗ e┗ideﾐIi daﾐí 
zachyceny daňo┗é ﾐedoplatk┞, ﾐeﾏá ﾐedoplatek ﾐa pojistﾐéﾏ a ﾐa peﾐále ﾐa ┗eřejﾐé zdra┗otﾐí 
pojištěﾐí ﾐeHo ﾐa soIiálﾐí zaHezpečeﾐí a příspě┗ku ﾐa státﾐí politiku zaﾏěstﾐaﾐosti, odvody 

za porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě atd. či další ﾐe┗┞pořádaﾐé fiﾐaﾐčﾐí zá┗azk┞ z jiﾐýIh projektů 
spolufiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z rozpočtu EU ┗ůči orgáﾐůﾏ, které prostředk┞ z těIhto foﾐdů posk┞tují).  

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel/partﾐer dokládá tuto skutečﾐost prostředﾐiIt┗íﾏ příloh┞ žádosti 

o podporu Prohlášeﾐí o přijatelﾐosti žadatele/partﾐera. 

 Výjiﾏk┞: Nedokládají OSS, PO OSS, úzeﾏﾐě saﾏosprá┗ﾐé Ielk┞, PO úzeﾏﾐě saﾏosprá┗ﾐýIh 
Ielků a státﾐí VŠ. 

 Za splﾐěﾐé podﾏíﾐk┞ Hezdlužﾐosti se po┗ažuje, pokud H┞lo poplatﾐíko┗i ふplátIiぶ daﾐě 
povoleno posečkáﾐí daﾐě ﾐeHo plaIeﾐí daﾐě ┗e splátkáIh dle úst. § ヱヵヶ daňo┗ého řádu, 
ﾐeHo plaIeﾐí pojistﾐého a peﾐále ┗e splátkáIh dle úst. § ヲヰa zákoﾐa o pojistﾐéﾏ 
na soIiálﾐíﾏ zaHezpečeﾐí a příspě┗ku ﾐa státﾐí politiku zaﾏěstﾐaﾐosti. 
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F) Žadatel/partﾐer je trestﾐě Hezúhoﾐﾐý15.  

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel/partﾐer dokládá tuto skutečﾐost prostředﾐiIt┗íﾏ příloh┞ žádosti 
o podporu Prohlášeﾐí o přijatelﾐosti žadatele/partﾐera. 

 Výjiﾏk┞: Bezúhoﾐﾐost f┞ziIkýIh osoH ﾐedokládají OSS a státﾐí VŠ; Hezúhoﾐﾐost 
prá┗ﾐiIkýIh osoH ﾐedokládají OSS, úzeﾏﾐě saﾏosprá┗ﾐé Ielk┞ a státﾐí VŠ. 

 )a splﾐěﾐé podﾏíﾐk┞ Hezúhoﾐﾐosti se po┗ažuje, pokud: 

o ﾐeH┞l žadatel/partﾐer pra┗oﾏoIﾐě odsouzeﾐ pro trestﾐý čiﾐ, jehož skutko┗á podstata 
sou┗isí s předﾏěteﾏ podﾐikáﾐí ふčiﾐﾐostiぶ ﾐeHo pro trestﾐý čiﾐ hospodářský ﾐeHo 
trestﾐý čiﾐ proti ﾏajetku ﾐeHo se ﾐa ﾐěj tak podle zákoﾐa hledí; 

o osoHa, která ┗┞koﾐá┗á fuﾐkIi statutárﾐího orgáﾐu, ﾐeH┞la ┗ posledﾐíIh třeIh leteIh 
disIipliﾐárﾐě potrestáﾐa podle z┗láštﾐíIh prá┗ﾐíIh předpisů upra┗ujíIíIh ┗ýkoﾐ odHorﾐé 
čiﾐﾐosti, pokud tato čiﾐﾐost sou┗isí s předﾏětem projektu.  

G) Žadatel/partﾐer s finaﾐčﾐíﾏ příspěvkeﾏ ﾐeﾐí podnikem v oHtížíIh dle Nařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ 
č. 651/2014. 

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel/partﾐer dokládá tuto skutečﾐost prostředﾐiIt┗íﾏ příloh┞ žádosti 
o podporu Prohlášeﾐí o přijatelﾐosti žadatele/partﾐera. 

 Výjiﾏk┞: Žadatel/partﾐer dokládá pouze ┗ případě projektů fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z EFRR. 

H) Žadatel/partﾐer s finaﾐčﾐíﾏ příspěvkeﾏ, který je prá┗ﾐiIkou osoHou, ideﾐtifiko┗al s┗oji 
strukturu vlastﾐiIkýIh vztahů, a to v souladu se zákoﾐeﾏ č. ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., o rozpočto┗ýIh 
pra┗idleIh, § ヱヴ odsta┗Ieﾏ ン písﾏ. eぶ.  

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel dokládá strukturu ┗lastﾐiIkýIh ┗ztahů ┗ IS KPヱヴ+ ┗ žádosti 
o podporu ﾐa záložIe SuHjekt┞ projektu a OsoH┞ suHjektu. Partﾐer s finaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ 
dokládá strukturu ┗lastﾐiIkýIh ┗ztahů prostředﾐiIt┗íﾏ příloh┞ žádosti o podporu Prokázáﾐí 
┗lastﾐiIké struktury.  

 Výjiﾏk┞: Nedokládají OSS a státﾐí VŠ. 

 Žadatel/partﾐer s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ dokládá iﾐforﾏaIe o ideﾐtifikaIi: 

1. osoH jedﾐajíIíIh jﾏéﾐeﾏ žadatele/partﾐera s u┗edeﾐíﾏ, zda jedﾐají jako jeho statutárﾐí 
orgáﾐ ﾐeHo jedﾐají ﾐa základě uděleﾐé plﾐé ﾏoIi. U těIhto osoH ﾏá žadatel/partﾐer 
po┗iﾐﾐost ﾐa ┗┞žádáﾐí ŘO doložit: 

a) jedﾐá-li jﾏéﾐeﾏ žadatele statutárﾐí orgáﾐ – ﾐapř. ┗ýpis z oHIhodﾐího rejstříku, 
staﾐo┗┞, zakládaIí sﾏlou┗a oHeIﾐě prospěšﾐé společﾐost; 

b) jedﾐá-li jﾏéﾐeﾏ žadatele osoHa ﾐa základě uděleﾐé plﾐé ﾏoIi – plﾐá ﾏoI. 

2. osoH s podíleﾏ16 v právﾐiIké osoHě žadatele/partﾐera. U těIhto osoH ﾏá žadatel/partﾐer 
po┗iﾐﾐost ﾐa ┗┞žádáﾐí ŘO doložit: 

                                                 
15 Bezúhoﾐﾐost prá┗ﾐiIkýIh osoH a Hezúhoﾐﾐost f┞ziIkýIh osoH – statutárﾐího orgáﾐu. 
16 Podíl – účast a prá┗a a po┗iﾐﾐosti z této účasti pl┞ﾐouIí. 



Pravidla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

Číslo ┗┞dáﾐí: ン Datuﾏ účiﾐﾐosti: 28.2.2018 Stráﾐka 40 z 137 

 

a) seznam osob spolu s u┗edeﾐíﾏ ┗ýše podílu/akIií ふu akIií je u┗edeﾐa jﾏeﾐo┗itá 
hodnota a počet ksぶ – ﾐutﾐé údaje k f┞ziIkýﾏ osoHáﾏ ふjﾏéﾐo a příjﾏeﾐí, datuﾏ 
ﾐarozeﾐí/rodﾐé číslo, adresa, příp. IČぶ; 

b) osoby s podíleﾏ ┗ prá┗ﾐiIké osoHě žadatele – ideﾐtifikaIe ┗ýpiseﾏ z oHIhodﾐího 
rejstříku ﾐeHo sezﾐaﾏeﾏ akIioﾐářů dle § ヲヶヴ zákoﾐa č. 90/2012 Sb., o oHIhodﾐíIh 
korporaIích.  

3. osoH, v ﾐiIhž ﾏá žadatel/partﾐer podíl, a o ┗ýši tohoto podílu. U těIhto osoH ﾏá 
žadatel/partﾐer po┗iﾐﾐost ﾐa ┗┞žádáﾐí ŘO doložit: 

a) sezﾐaﾏ prá┗ﾐiIkýIh osoH, ┗ ﾐiIhž ﾏá žadatel ﾏajetko┗ý podíl ふﾏiﾏo osoHu 
žadateleぶ spolu s u┗edeﾐíﾏ ┗ýše podílu/akIií ふu akIií je u┗edeﾐa jﾏeﾐo┗itá hodﾐota 
a počet ksぶ – ﾐutﾐé údaje k prá┗ﾐiIkýﾏ osoHáﾏ ふﾐáze┗, adresa, sídlo a IČぶ. 

b) prá┗ﾐiIké osoH┞, ┗ ﾐiIhž ﾏá žadatel podíl a ┗ýše tohoto podílu – identifikace 

┗ýpiseﾏ z oHIhodﾐího rejstříku ﾐeHo sezﾐaﾏeﾏ akIioﾐářů těIhto osoH dle § 264 

zákoﾐa č. Γヰ/ヲヰヱヲ SH., o oHIhodﾐíIh korporaIíIh. 

 ŘO o┗ěřuje, zda t┞to osoH┞ ﾐejsou ﾐapojeﾐ┞ ﾐa osoH┞, jež o přiděleﾐí ┗eřejﾐýIh prostředků 
rozhodo┗al┞. Například u ┗┞hledaﾐýIh koﾐečﾐýIh ┗lastﾐíků firﾏ┞, jež získala státﾐí dotaIi, 
o┗ěřuje, zda tito koﾐečﾐí ┗lastﾐíIi ﾐejsou ﾐapříklad čleﾐ┞ stejﾐé politiIké straﾐ┞, jako je 
osoHa, která daﾐou zakázku či dotaIi přidělila, ﾐeHo zda těﾏito koﾐečﾐýﾏi ┗lastﾐík┞ ﾐejsou 
příHuzﾐí daﾐé osoH┞. 

 Při koﾐtrole žádosti o podporu se posuzuje případﾐá e┝isteﾐIe skutečﾐostí ﾐas┗ědčujíIíIh 
ﾏožﾐéﾏu střetu zájﾏů. )a střet zájﾏů se po┗ažuje situaIe, kd┞ zájﾏ┞ osoH, které se 
podílejí ﾐeHo ﾏají ┗li┗ ﾐa ┗ýsledk┞ proIesu sIh┗alo┗áﾐí, ohrožují jejiIh ﾐestraﾐﾐost ﾐeHo 
ﾐezá┗islost. )ájﾏeﾏ osoH dle předIhozí ┗ět┞ se rozuﾏí zájeﾏ získat osoHﾐí ┗ýhodu ﾐeHo 
sﾐížit ﾏajetko┗ý ﾐeHo jiﾐý prospěIh zúčastﾐěﾐýIh osoH. 

I) Žadatel/partﾐer s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspěvkeﾏ, který je prá┗ﾐiIkou osoHou ふs ┗ýjiﾏkou prá┗ﾐiIkýIh 
osob ┗eřejﾐého prá┗a – ┗iz ┗ýjiﾏk┞ぶ, doložil sezﾐaﾏ svýIh skutečﾐýIh ﾏajitelů v souladu 

s ustaﾐo┗eﾐíﾏ § 4 odst. 4 zákoﾐa č. ヲヵン/ヲヰヰΒ SH., ふdále jeﾐ „AML zákoﾐa“ぶ. Nelze-li skutečﾐého 
ﾏajitele určit podle AML zákoﾐa, protože koﾐkrétﾐí prá┗ﾐí forﾏa příjeﾏIe ﾐeﾐí ┗ AML zákoﾐě 
┗ýslo┗ﾐě u┗edeﾐa, předloží žadatel/partﾐer s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ iﾐforﾏaIi o f┞ziIké osoHě či 
osoHáIh, které ┗ ráﾏIi ﾐěj ┗┞koﾐá┗ají ﾐej┗┞šší řídiIí fuﾐkIi.  

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel dokládá strukturu ┗lastﾐiIkýIh ┗ztahů ┗ IS KPヱヴ+ ┗ žádosti 
o podporu ﾐa záložIe SuHjekt┞ projektu a OsoH┞ suHjektu. Partﾐer s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ 
dokládá strukturu ┗lastﾐiIkýIh ┗ztahů prostředﾐiIt┗íﾏ příloh┞ žádosti o podporu Prokázáﾐí 
┗lastﾐiIké struktur┞.  

 Výjiﾏk┞: Nedokládají OSS, PO OSS, státﾐí foﾐd, úzeﾏﾐě saﾏosprá┗ﾐý Ielek a jeho 
příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe, doHro┗olﾐé s┗azk┞ oHIí, regioﾐálﾐí rada regioﾐu soudržﾐosti, 
E┗ropské seskupeﾐí pro úzeﾏﾐí spolupráIi, ┗eřejﾐá a státﾐí VŠ, ┗eřejﾐá ┗ýzkuﾏﾐá iﾐstituIe, 
profesﾐí koﾏora zřízeﾐá zákoﾐeﾏ, státﾐí a ﾐárodﾐí podﾐik, státﾐí orgaﾐizaIe. 
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 Žadatel/partﾐer s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ ﾏá po┗iﾐﾐost iﾐforﾏo┗at ŘO o zﾏěﾐáIh 
ve ┗lastﾐiIké struktuře, a o zﾏěﾐáIh, které ﾏohu způsoHit střet zájﾏů, a to od podáﾐí 
žádosti o podporu do ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu. 

 Žadatel/partﾐer s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ, který ﾐez┗eřejﾐí/ﾐedoloží strukturu ┗lastﾐiIkýIh 
┗ztahů ﾐeHo žadatel/partﾐer, u ﾐěhož dojde ke střetu zájﾏů, ﾐesplňuje podﾏíﾐk┞ 
oprá┗ﾐěﾐého žadatele/partﾐera. 

J) Žadatel/partﾐer s finaﾐčﾐíﾏ příspěvkeﾏ ﾏá zajištěny vlastﾐí prostředk┞ na realizaci projektu 

ふrealizaIí projektu je ﾏ┞šleﾐo spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí projektuぶ a ﾐa fiﾐaﾐIo┗áﾐí udržitelﾐosti ┗ýstupů 
projektu po doHu udržitelﾐosti projektu ふtaﾏ, kde je udržitelﾐost ┗┞žado┗áﾐaぶ. 

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel/partﾐer dokládá tuto skutečﾐost prostředﾐiIt┗íﾏ příloh┞ žádosti 
o podporu Prohlášeﾐí o přijatelﾐosti žadatele/partﾐera. 

 Výjiﾏk┞: Neprohlašují OSS, PO OSS, státﾐí VŠ, škol┞ a školská zařízeﾐí zřizo┗aﾐá 
ministerstvy. 

K) Žadatel/partﾐer s finaﾐčﾐíﾏ příspěvkeﾏ ﾏá zajištěﾐ souhlas zřizovatele s realizaIí projektu 
a Hude zřizo┗atele iﾐforﾏo┗at o sIh┗áleﾐí projektu a ┗ýši prostředků ふIelkeﾏ i ┗ jedﾐotli┗ýIh 
letech). 

 )půsoH doložeﾐí: Žadatel/partﾐer dokládá tuto skutečﾐost prostředﾐiIt┗íﾏ příloh┞ žádosti 
o podporu Prohlášeﾐí o přijatelﾐosti žadatele/partﾐera. 

 Výjiﾏk┞: Prohlašují pouze PO OSS. 

5.2.2.  Úzeﾏﾐí způsoHilost projektů OP VVV 

V OP VVV je ﾏožﾐé realizo┗at projekt┞ jak ﾐa úzeﾏí ﾏéﾐě roz┗iﾐutýIh regioﾐů (13 krajů ﾏiﾏo hl. ﾏěsto 
Praha), tak na úzeﾏí ┗íIe roz┗iﾐutého regioﾐu (hl. ﾏěsto Praha). OP VVV ﾏá ted┞ d┗ě prograﾏo┗é 
oblasti. 

V souvislosti s oprá┗ﾐěﾐostí ﾏísta realizaIe a dopadu projektu je hodnoceno, zda ┗┞ﾏezeﾐí úzeﾏí 
projektu neﾐí v rozporu s podﾏíﾐkaﾏi staﾐo┗eﾐýﾏi ┗ýz┗ou. Oprá┗ﾐěﾐost ┗šak ﾐeHude posuzo┗áﾐa 

pouze z hlediska úzeﾏí, ﾐa kteréﾏ Hudou proHíhat akti┗it┞ projektu, ale i z hlediska dopadu aktivit 

projektu na Iílo┗ou skupinu. To zﾐaﾏeﾐá, že akti┗it┞ ﾐeﾏusí Hýt ﾐutﾐě realizo┗áﾐ┞ pouze ┗ daﾐéﾏ 
úzeﾏí, ale ﾏusí Hýt ┗žd┞ ┗e prospěIh Iílo┗é skupiﾐ┞ z určeﾐého/určeﾐýIh regioﾐu/regioﾐů. Projekty 

ﾏusí po Ielou doHu realizaIe dodržet úzeﾏﾐí způsoHilost ┗┞ﾏezeﾐou ┗ ráﾏIi ┗ýz┗┞, ﾐa jejíﾏž základě 
oHdržel┞ podporu. 

V ráﾏIi realizaIe projektu příjeﾏIe ﾐedokládá ┗azHu Iílo┗é skupiﾐ┞ ﾐa prograﾏo┗ou oHlast, pokud 

┗ýz┗ou ﾐeHo ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIí ﾐeﾐí staﾐo┗eﾐo jiﾐak. 

Dílčí čiﾐﾐosti projektu (nikoli projekt jako celek) mohou v odů┗odﾐěﾐýIh případeIh proHíhat ﾏiﾏo 
úzeﾏí ┗┞ﾏezeﾐé ┗e ┗ýz┗ě k předkládáﾐí projektu ふ┗četﾐě realizaIe ﾏiﾏo úzeﾏí ČRぶ, ┗žd┞ ale ﾏusí Hýt 
┗e prospěIh daﾐého úzeﾏí a v souladu s ┗ýz┗ou. 
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5.2.3. Oprávﾐěﾐost IílovýIh skupiﾐ 

Oprá┗ﾐěﾐé Iílo┗é skupiﾐ┞, příp. další iﾐforﾏace o Iílo┗ýIh skupiﾐáIh, Hudou ┗žd┞ u┗edeﾐ┞ ┗ koﾐkrétﾐí 
┗ýz┗ě k předkládáﾐí žádostí o podporu. 

5.2.4. Oprávﾐěﾐost aktivit projektu 

Podporo┗aﾐé aktivity jsou staﾐo┗eﾐ┞ ┗e ┗ýz┗ě a v ﾐa┗azujíIí dokumentaci k ┗ýz┗ě, a vedou k ﾐaplňo┗áﾐí 
staﾐo┗eﾐýIh Iílů OP VVV, jedﾐotli┗ýIh prioritﾐíIh os/iﾐ┗estičﾐíIh priorit a speIifiIkýIh Iílů defiﾐo┗aﾐýIh 
┗ýz┗ou. Koﾐkrétﾐí způsoH koﾐtrol┞ a hodﾐoIeﾐí oprá┗ﾐěﾐosti akti┗it Hude v rele┗aﾐtﾐíIh případeIh 
u┗edeﾐ ┗e ┗ýz┗ě. V souvislosti s oprá┗ﾐěﾐostí akti┗it Hude koﾐtrolo┗áﾐo, zda žádost o podporu 

oHsahuje ┗šeIhﾐ┞ po┗iﾐﾐé akti┗it┞ defiﾐo┗aﾐé ┗ýz┗ou. 

V průHěhu realizaIe projektu ﾏohou ┗ rozpočtu projektu vzniknout aktivity s ﾐáz┗eﾏ „Úspor┞ 

k rozděleﾐí“, které pro každý rele┗aﾐtﾐí speIifiIký Iíl předsta┗ují zázﾐaﾏ┞, kde jsou u┗edeﾐ┞ částk┞ 
ﾐe┗┞užitýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ┗zﾐiklýIh jako důsledek podstatﾐýIh zﾏěﾐ akti┗it projektu. 
Prostředk┞ ┗ této akti┗itě ﾏohou Hýt zdrojeﾏ pro ┗┞t┗ořeﾐí dodatečﾐýIh akti┗it zjedﾐodušeﾐého 
projektu, které po┗edou k ﾐaplﾐěﾐí účelu dotaIe. 

5.2.5. Nastaveﾐí rozpočtu projektu 

Rozpočet pro ZP se sestavuje tak, že ke každé jednotce zjedﾐodušeﾐého projektu se automaticky pe┗ﾐě 
┗áže jedﾐotko┗á Ieﾐa, ze které ┗┞Ihází Ielko┗á hodﾐota aktivity ZP. Jedﾐotko┗ou Ieﾐu staﾐo┗ilo MŠMT 
ﾐa základě průzkuﾏů Ieﾐ ﾏateriálů, ﾏezd/platů, atd. ve ┗azHě ﾐa daﾐou aktivitu ZP. Staﾐo┗eﾐé 
jednotky a jejiIh hodﾐot┞ jsou zá┗azﾐé pro ┗šeIhﾐ┞ žadatele/příjeﾏIe a ﾐelze je ﾏěﾐit. Rozpočet 
projektu se ﾐaplňuje ┗ýHěreﾏ aktivit ZP až do ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé ┗ýše rozpočtu ﾐa jedeﾐ projekt. 

Miﾐiﾏálﾐí a ﾏa┝iﾏálﾐí částka na jeden projekt je ┗žd┞ stanovena ┗e ┗ýz┗ě. 

Žadatel při sesta┗o┗áﾐí rozpočtu pouze u┗ádí, kolik jednotek za danou aktivitu ZP bude v ráﾏIi projektu 
požado┗at. Celko┗á ┗ýše způsoHilýIh ┗ýdajů ﾐa projektu složeﾐého z jedﾐotko┗ýIh ﾐákladů se ro┗ﾐá 
součtu jedﾐotli┗ýIh Ielko┗ýIh částek za daﾐou aktivitu ZP. Koﾐkrétﾐí způsoH sesta┗o┗áﾐí rozpočtu je 

uveden v příloze č. ン ┗ýz┗┞. 

V případě, že ┗ průHěhu realizaIe projektu příjeﾏIe ┗ rozpočtu projektu ┗┞t┗oří zázﾐaﾏ akti┗it┞ 
s ﾐáz┗eﾏ „Úspor┞ k rozděleﾐí“, částku ﾐe┗┞užitýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ┗┞plňuje ┗ poli Počet akti┗it 
)P. Počet jedﾐotek ┗ této akti┗itě Hude ┗žd┞ ヱ, tj. částka ┗ Poli počet akti┗it Hude stejﾐá jako Celko┗é 
ﾐáklad┞ akti┗it┞ „Úspor┞ k rozděleﾐí“ pro daﾐý speIifiIký Iíl (viz kapitola 8.Α. Úspor┞ projektuぶ. 

5.3. Příjeﾏ žádostí o podporu 

Žádost o podporu je přijata ŘO pouze elektronicky prostředﾐiIt┗íﾏ IS KP14+ po její finalizaci a podpisu 

žadateleﾏ. FiﾐalizaIi a podpis je žadatel povinen pro┗ést do terﾏíﾐu u┗edeﾐého ┗e ┗ýz┗ě ふﾐejzazší terﾏíﾐ 
příjﾏu žádostí o podporu/datuﾏ ukoﾐčeﾐí ┗ýz┗┞ぶ. Žádosti o podporu fiﾐalizo┗aﾐé/registro┗aﾐé 

po terﾏíﾐu u┗edeﾐéﾏ ┗e ┗ýz┗ě ﾐeHudou přijat┞ do sIh┗alo┗aIího proIesu. RozhodujíIíﾏ dateﾏ přijetí je 
datum podáﾐí žádosti o podporu v IS KP14+. 
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5.4. Fáze sIhvalováﾐí projektů 

ProIeseﾏ sIh┗alo┗áﾐí se rozuﾏí proIes od podáﾐí žádosti o podporu do ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ﾐeHo do ┗┞dáﾐí ┗┞rozuﾏěﾐí o ukoﾐčeﾐí adﾏiﾐistraIe žádosti o podporu. 

Fáze proIesu sIh┗alo┗áﾐí projektů ┗četﾐě dílčíIh lhůt17 (PD – praIo┗ﾐí deﾐぶ: 

 

Podﾏíﾐkou pro postoupeﾐí žádosti o podporu do další fáze sIh┗alo┗áﾐí je splﾐěﾐí požada┗ků fáze 
předIhozí. 

5.4.1. Kontrola přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí 

Cíleﾏ koﾐtrol┞ přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí je zejﾏéﾐa posouzeﾐí základﾐíIh ┗ěIﾐýIh 

a adﾏiﾐistrati┗ﾐíIh požada┗ků kladeﾐýIh ﾐa žádost o podporu v příslušﾐé ┗ýz┗ě. 

Kritéria kontroly přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí ﾏají fuﾐkIi ┗┞lučo┗aIí, tzn., jsou hodnocena 

formou splﾐěﾐo/ﾐesplﾐěﾐo ふpříp. kritériuﾏ pro daﾐou žádost o podporu nerele┗aﾐtﾐíぶ.  

Kritéria koﾐtrol┞ přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí jsou ﾐapra┗itelﾐá ふtj. je ﾏožﾐé doplﾐěﾐí ze straﾐ┞ 
žadatele ┗ proIesu sIh┗alo┗áﾐí ﾐa základě ┗ýz┗┞ ŘO k odstraﾐěﾐí ┗ad žádosti) a ﾐeﾐapra┗itelﾐá 
(tj. ﾐesplﾐěﾐí zﾐaﾏeﾐá ┗žd┞ ┗┞řazeﾐí z proIesu sIh┗alo┗áﾐí Hez ﾏožﾐosti doplﾐěﾐí ze straﾐ┞ žadateleぶ. 

Při ﾐesplﾐěﾐí ﾐěkterého z napra┗itelﾐýIh kritérií a záro┗eň za podﾏíﾐk┞ splﾐěﾐí ┗šeIh ﾐeﾐapra┗itelﾐýIh 
kritérií je žadatel prostředﾐiIt┗íﾏ IS KP14+ ŘO maxiﾏálﾐě třikrát ┗┞z┗áﾐ k odstraﾐěﾐí ┗ad ふﾐapř. 
doplﾐěﾐí ch┞HějíIíIh iﾐforﾏaIíぶ žádosti o podporu18, a to ┗e lhůtě ヵ praIo┗ﾐí dﾐů od data doručeﾐí této 
┗ýz┗┞. VíIekrát je žadatel ┗┞z┗áﾐ pouze k opra┗ě jiﾐé ┗ad┞ žádosti, tj. k odstraﾐěﾐí jedﾐé ┗ad┞ je žadatel 
┗┞z┗áﾐ ┗žd┞ pouze jednou. V případě, že žadatel ﾐa základě ┗ýz┗┞ k odstraﾐěﾐí ┗ad žádosti ┗adu ┗e 
staﾐo┗eﾐé lhůtě ﾐeodstraﾐí, žádost o podporu je ┗┞řazeﾐa z proIesu sIh┗alo┗áﾐí a ŘO řízeﾐí zasta┗í. 
V případě ﾐesplﾐěﾐí kteréhokoli nenapra┗itelﾐého kritéria je žádost o podporu autoﾏatiIk┞ ┗┞řazeﾐa 
z dalšího proIesu sIh┗alo┗áﾐí. 

Kritéria kontroly přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí Hudou ┗žd┞ Hlíže speIifiko┗áﾐa ┗ te┝tu ┗┞hlášeﾐé 
┗ýz┗┞ ふpříp. ┗ ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ěぶ, a to ┗četﾐě způsoHu hodﾐoIeﾐí. 

 

                                                 
17  Dílčí lhůt┞ jsou orieﾐtačﾐí. 

18 Viz §ヱヴk odst. ヱ rozpočto┗ýIh pra┗idel. 

┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ 40 PD

koﾏpletaIe podkladů pro ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞  15 PD

koﾐtrola přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí 30 PD
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5.5. )půsoH ozﾐáﾏeﾐí výsledků proIesu sIhvalováﾐí žadateli 

Do ヱヰ praIo┗ﾐíIh dﾐí od ukoﾐčeﾐí fáze koﾐtrol┞ přijatelﾐosti a forﾏálﾐíIh ﾐáležitostí je žadatel 
┗┞rozuﾏěﾐ o ┗ýsledku daﾐé fáze.  

Úspěšﾐí žadatelé jsou po ukoﾐčeﾐí posledﾐí fáze proIesu sIh┗alo┗áﾐí ┗┞rozuﾏěﾐi o doporučeﾐí žádosti 
o podporu k fiﾐaﾐIo┗áﾐí forﾏou iﾐterﾐí depeše. Záro┗eň jsou ŘO osloveni s žádostí o doložeﾐí 
dokuﾏeﾐtaIe potřeHﾐé pro ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ – ┗íIe ┗iz kapitola ヶ.ヴ. 

V případeIh ﾐeúspěšﾐýIh žadatelů, kteří do ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐů ode dﾐe doručeﾐí podkladů 
pro ┗┞dáﾐí usﾐeseﾐí/rozhodﾐutí o zaﾏítﾐutí žádosti, ﾐe┗┞užili ﾏožﾐost podáﾐí připoﾏíﾐek ﾐeHo 
v případeIh, kd┞ žádost o podporu ﾐeH┞la po ┗┞řízeﾐí připoﾏíﾐek ┗ráIeﾐa zpět do proIesu sIh┗alo┗áﾐí 
ふ┗íIe ┗iz kapitola ヱヰ.ヱ Připoﾏíﾐk┞ k podkladůﾏ ŘO ┗ proIesu sIh┗alo┗áﾐí projektůぶ, ┗┞dá ŘO 

usﾐeseﾐí/rozhodﾐutí o zaﾏítﾐutí žádosti. 

Usﾐeseﾐí/rozhodﾐutí o zaﾏítﾐutí19 žádosti oHsahuje ﾏiﾐiﾏálﾐě: 

– ┗ýsledek hodﾐoIeﾐí a ┗ýHěru projektů;  

– odů┗odﾐěﾐí ┗┞řazeﾐí žádosti o podporu či ﾐedoporučeﾐí projektu k fiﾐaﾐIo┗áﾐí, ┗e kteréﾏ 
Hudou u┗edeﾐ┞ dů┗od┞ a podklad┞ pro rozhodﾐutí, a jak se ŘO ┗┞pořádal s případﾐýﾏ 
┗┞jádřeﾐíﾏ žadatele k podkladůﾏ rozhodﾐutí; 

– poučeﾐí, že proti usﾐeseﾐí/rozhodﾐutí o zaﾏítﾐutí žádosti ﾐelze podat opra┗ﾐý prostředek. 

V případě průHěžﾐé ┗ýz┗┞ ﾏohou ﾐeúspěšﾐí žadatelé podat přepraIo┗aﾐou žádost o podporu ┗ ráﾏIi 
┗ýz┗┞ opako┗aﾐě, pokud ┗ýz┗a ﾐestaﾐo┗í jiﾐak. 

  

                                                 
19 Usﾐeseﾐí/rozhodﾐutí o zaﾏítﾐutí je ┗┞dá┗áﾐo ┗ souladu se sprá┗ﾐíﾏ řádeﾏ. 
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6. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA VYDÁNÍ PRÁVNÍHO AKTU 
O POSKYTNUTÍ/PŘEVODU PODPORY 

6.1. Posk┞tﾐutí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ žadateli  

Přidělo┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků se řídí podﾏíﾐkaﾏi OP VVV a dále ┗┞Ihází ze zá┗azﾐýIh ﾏetodiIkýIh 
pok┞ﾐů MMR a MF u┗edeﾐýIh ┗ kapitole 3.3. 

Žadatel se s ﾐěkterýﾏi základﾐíﾏi podﾏíﾐkaﾏi platﾐýﾏi pro přidělo┗áﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ sezﾐaﾏuje již 
v proIesu přípra┗┞ a předložeﾐí žádosti o podporu.  

Jedﾐá se o: 

 text Operačﾐího programu VVV; 

 aktuálﾐí zﾐěﾐí ┗┞hlášeﾐé ┗ýz┗┞ (tzn. ┗četﾐě z┗eřejﾐěﾐýIh zﾏěﾐ ┗ýz┗┞ぶ a ﾐa┗azujíIí dokumentace 

k ┗ýz┗ě. 

V případě sIh┗áleﾐí projektu k fiﾐaﾐIo┗áﾐí je důležité, aH┞ se úspěšﾐý žadatel ふa tedy HudouIí příjeﾏIeぶ 
podroHﾐě sezﾐáﾏil se zﾐěﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. Teﾐto dokuﾏeﾐt oHsahuje 

hla┗ﾐí podﾏíﾐk┞ přiděleﾐí dotaIe/fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ a hla┗ﾐí po┗iﾐﾐosti příjeﾏIe. Součástí prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ jsou také další dokuﾏeﾐty oHsahujíIí podﾏíﾐk┞ a pra┗idla, která jsou 

pro příjeﾏIe zá┗azﾐá a jiﾏiž se Hude ﾏuset při realizaIi projektu řídit.  

Jedﾐá se o příloh┞ právﾐího aktu o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞:  

 Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů; 

 příp. další dokuﾏeﾐt┞ u┗edeﾐé ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Tyto dokumenty jsou průHěžﾐě aktualizo┗áﾐ┞. )á┗azﾐá je ┗šak ┗žd┞ ta ┗erze dokuﾏeﾐtů uvedená v prá┗ﾐíﾏ 
aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Tyto dokumenty ふ┗četﾐě jejiIh aktualizo┗aﾐýIh ┗erzíぶ jsou pro příjeﾏIe z┗eřejﾐěﾐ┞ způsoHeﾏ 
uﾏožňujíIíﾏ dálko┗ý přístup, tzﾐ. na ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh ŘO: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/op-vvv a dále ﾐa http://www.dotaceeu.cz. 

Vzor┞ prá┗ﾐíIh aktů o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh jsou pouze oHeIﾐé a jsou 
ze straﾐ┞ ŘO upra┗o┗áﾐ┞ ┗ zá┗islosti ﾐa požada┗IíIh/speIifikáIh ┗ýz┗┞/žadatele apod. 

PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ řídit se při realizaIi projektů také platﾐou a účiﾐﾐou legislati┗ou ČR a EU. 

6.2. Forﾏ┞ přiděleﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 

Fiﾐaﾐčﾐí podpora Hude příjeﾏIi posk┞tﾐuta ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa sIh┗áleﾐí předložeﾐé žádosti o podporu 

a ﾐa základě ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞.  

Prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ upravuje vztahy mezi poskytovatelem a příjeﾏIeﾏ. Prá┗ﾐí akt 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ je zpraIo┗áﾐ ﾐa základě zá┗azﾐýIh dokuﾏeﾐtů OP VVV, platﾐé legislati┗┞ 

ČR a EU.  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv
http://www.dotaceeu.cz/
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Na základě ┗ýsledků hodﾐoIeﾐí žádostí o podporu a jejiIh sIh┗áleﾐí k fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗┞praIo┗á┗á ŘO 

prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpory. V případě zjedﾐodušeﾐýIh projektů se jedﾐá o rozhodﾐutí 
o posk┞tﾐutí dotaIe v souladu s § 14 odst. 4 rozpočto┗ýIh pra┗idel.  

Obsahem právﾐího aktu o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞ je zejﾏéﾐa:  

– ﾐáze┗ a adresa posk┞to┗atele, 

– příjeﾏIe,  

– účel, ﾐa který je dotaIe posk┞to┗áﾐa,  

– lhůtu, ┗ ﾐíž ﾏá Hýt dosažeﾐo účelu dotaIe, 

– ┗ýše posk┞tﾐuté dotaIe,  

– rozčleﾐěﾐí prostředků dle § ヴヴ odst. ヲ rozpočto┗ýIh pra┗idel,  

– způsoH posk┞to┗áﾐí prostředků ﾐa projekt,  

– po┗iﾐﾐosti příjeﾏIe dotace,  

– případﾐé staﾐo┗eﾐí sﾐížeﾐýIh od┗odů za porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě a případů, kd┞ se ﾐejedﾐá 
v případě ﾐeplﾐěﾐí po┗iﾐﾐostí staﾐo┗eﾐýIh prá┗ﾐíﾏ akteﾏ o posk┞tﾐutí/pře┗odu o porušeﾐí 
rozpočto┗é kázﾐě ┗ souladu s rozpočto┗ýﾏi pra┗idl┞. 

6.3. V┞rozuﾏěﾐí žadatele o sIhváleﾐí žádosti o podporu z OP VVV 

O doporučeﾐí žádosti o podporu k fiﾐaﾐIo┗áﾐí jsou úspěšﾐí žadatelé ┗┞rozuﾏěﾐi forﾏou iﾐterﾐí depeše. 

Tato depeše je úspěšﾐýﾏ žadatelůﾏ ふresp. statutárﾐíﾏ orgáﾐůﾏ u┗edeﾐýﾏ ┗ žádosti o podporuぶ 
zasláﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ IS KP14+ zpravidla do 10 praIo┗ﾐíIh dﾐí od ukoﾐčeﾐí posledﾐí fáze proIesu 
sIh┗alo┗áﾐí před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o poskytnutí/pře┗odu podpor┞. 

V případě, že je žádost o podporu doporučeﾐa k fiﾐaﾐIováﾐí ふHez výhradぶ, je žadatel ┗┞z┗áﾐ 
ke koﾏpletaIi podkladů pro ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ふ┗četﾐě lhůt┞ 
pro jejiIh dodáﾐíぶ – viz kapitola 6.4. 

V případě, že je žádost o podporu doporučeﾐa k fiﾐaﾐIováﾐí s výhradou, je žadatel ┗┞z┗áﾐ k úpra┗ě 
žádosti o podporu ┗ IS KP14+20 a koﾏpletaIi podkladů pro ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/převodu 

podpor┞ ふ┗četﾐě lhůt┞ pro jejiIh dodáﾐíぶ – viz kapitola 6.4. V případě, že žadatel ﾐa základě ┗ýz┗┞ 
úpra┗u žádosti ┗e staﾐo┗eﾐé lhůtě ﾐepro┗ede, žádost o podporu je ┗┞řazeﾐa a ŘO žádost zaﾏítﾐe. 

6.4. Doklad┞ potřeHﾐé k v┞dáﾐí právﾐího aktu o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞ 

Úspěšﾐí žadatelé jsou povinni před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ zaslat ŘO 

┗šeIhﾐ┞ požado┗aﾐé doklad┞21, které jsou uvedeny ┗e ┗ýz┗ě/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě a ve ┗ýz┗ě 
k doložeﾐí podkladů. T┞to dokuﾏeﾐt┞ jsou žadatelé po┗iﾐﾐi odeslat ┗e lhůtě staﾐo┗eﾐé ŘO22. 

                                                 
20 Viz §ヱヴk odst. ヴ rozpočto┗ýIh pra┗idel. 

21 Viz §ヱヴk odst. ン rozpočto┗ýIh pra┗idel. 
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K požadovaﾐýﾏ dokuﾏeﾐtůﾏ patří ﾐapříklad: 

1) Sﾏlouva o partﾐerství (v případě partﾐera v projektu – partﾐerská smlouva) – pokud nebyla 

dodáﾐa podepsaﾐá sﾏlou┗a k žádosti o podporu, ﾏusí Hýt dodáﾐa ﾐejpozději ┗ terﾏíﾐu 
pro dodáﾐí podkladů pro ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ staﾐo┗eﾐéﾏ ŘO. 

Forﾏa doložeﾐí: origiﾐál ﾐeHo úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie. 

Kdo dokládá: žadatelé. 

Kd┞ se dokládá: pokud H┞la při podáﾐí žádosti o podporu doložeﾐa příloha „PriﾐIip┞ partﾐerst┗í 
a prohlášeﾐí o partﾐerst┗í“. 

Vzor partﾐerské sﾏlou┗┞ je uﾏístěﾐ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT. 

ヱaぶ Doložka osvědčujíIí souhlas zřizovatele s tíﾏ, aH┞ právﾐiIká osoHa sﾏlouvu o partﾐerství uzavřela  

Kdo dokládá: žadatelé. 

Kd┞ se dokládá: je-li sﾏlu┗ﾐí straﾐou prá┗ﾐiIká osoHa zřizo┗aﾐá státeﾏ, krajeﾏ, oHIí ﾐeHo 
s┗azkeﾏ oHIí a současﾐě je zákoﾐeﾏ staﾐo┗eﾐa jako podﾏíﾐka platﾐosti sﾏlou┗┞ o partﾐerst┗í 
s finaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏ doložka os┗ědčujíIí souhlas zřizo┗atele prá┗ﾐiIké osoH┞ s tíﾏ, aH┞ 
prá┗ﾐiIká osoHa sﾏlou┗u o partﾐerst┗í uza┗řela, je ﾐutﾐé tuto doložku doložit.23 

Forﾏa doložeﾐí: origiﾐál ﾐeHo úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie. 

2) Prohlášeﾐí o propojenosti s ostatﾐíﾏi podﾐik┞24 

Kdo dokládá: žadatel 

Kd┞ se dokládá: v případě aplikaIe nařízeﾐí Koﾏise č. ヱヴヰΑ/ヲヰヱン, týká se pouze projektů, kterýﾏ je 
posk┞to┗áﾐa podpora ┗ režiﾏu de ﾏiﾐiﾏis. 

Forﾏa doložeﾐí: origiﾐál ﾐeHo úředﾐě o┗ěřeﾐá kopie. 

Vzor čestﾐého prohlášeﾐí je uﾏístěﾐ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT. 

Popis jedﾐotlivýIh foreﾏ doložeﾐí příloh k právﾐíﾏu aku je uveden v kapitole 4. 

6.5. Přiděleﾐí fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ 

Prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/ pře┗odu podpor┞ je ┗┞dáﾐ ┗e lhůtě staﾐo┗eﾐé ┗e ┗ýz┗ě/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi 

k ┗ýz┗ě. 

Prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ﾐaHý┗á prá┗ﾐí moci dnem jeho doručeﾐí příjeﾏIi. 

                                                                                                                                                            
22 Je-li ┗ dalšíﾏ te┝tu staﾐo┗eﾐo, že doklad┞ dokládá partﾐer, jedﾐá se o po┗iﾐﾐost staﾐo┗eﾐou žadateli doložit příslušﾐý doklad 
za partnera. 

23 Např. se jedﾐá o požada┗ek staﾐo┗eﾐý ┗ ustaﾐo┗eﾐí § ンヲa školského zákoﾐa.  

24 DefiﾐiIe ┗iz MetodiIká příručka k aplikaIi pojﾏu jedeﾐ podﾐik z pohledu pra┗idel podpor┞ de ﾏiﾐiﾏis dostupﾐá 
na www.compet.cz.  

http://www.compet.cz/
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NaH┞tíﾏ prá┗ﾐí ﾏoIi tohoto prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ se žadatel stá┗á příjeﾏIeﾏ 
a je po┗iﾐeﾐ řídit se při realizaIi projektu zá┗azﾐýﾏi podﾏíﾐkaﾏi u┗edeﾐýﾏi ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, ┗četﾐě ┗šeIh jeho příloh. 

)ﾏěﾐ┞ ┗ oHlasti prá┗ a po┗iﾐﾐostí u┗edeﾐýIh v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ lze 

na základě žádosti příjeﾏIe pro┗ést forﾏou zﾏěﾐového řízeﾐí v IS KP14+, a to pouze za podﾏíﾐek 
staﾐo┗eﾐýIh ┗ §ヱヴo rozpočto┗ýIh pra┗idel a ﾐa jeho základě ┗ PpŽP ZP, které staﾐo┗ují detailﾐí úpra┗u 
pro┗áděﾐí zﾏěﾐ ┗ kapitole 7.2.  

Posk┞to┗atel ┗┞dá ﾐa základě žádosti příjeﾏIe tzv. Rozhodﾐutí o zﾏěﾐě právﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞ (dále jeﾐ „rozhodﾐutí o zﾏěﾐě“ぶ, ve kteréﾏ staﾐo┗í, jaké ﾐáležitosti 
pů┗odﾐího prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ se ﾏěﾐí, popř. ﾐahrazují, přičeﾏž pů┗odﾐí 
prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/ pře┗odu podpor┞ zůstá┗á ﾐadále ┗ platnosti. 

Posk┞to┗atel podpor┞ ┗┞dá tzv. Opravﾐé rozhodﾐutí/usﾐeseﾐí i Hez žádosti příjeﾏIe k pro┗edeﾐí opra┗┞ 
zřejﾏýIh ﾐesprá┗ﾐostí, jiﾏiž jsou zejﾏéﾐa Ih┞H┞ ┗ psaﾐí a počteIh, které ﾐeﾏěﾐí zá┗azﾐé paraﾏetr┞. 

Podﾏíﾐk┞ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ふ§ ヱヴ odst. ヴ písﾏ. gぶ rozpočto┗ýIh pra┗idel 
ﾏohou Hýt ﾏěﾐěﾐ┞ pouze do okaﾏžiku, kd┞ jejiIh porušeﾐíﾏ dojde k PRK. 
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7. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA PROJEKTOVÉHO ŘÍ)ENÍ 

7.1. Moﾐitorováﾐí 

Moﾐitoro┗áﾐí je ﾐedílﾐou součástí projekto┗ého cyklu. Nástrojeﾏ ﾏoﾐitoro┗áﾐí je průHěžﾐé sHíráﾐí, 
tříděﾐí, agrego┗áﾐí, ukládáﾐí dat a iﾐforﾏaIí, a jeho Iíleﾏ je zjišťo┗áﾐí sta┗u a pokroku ┗ realizaci 

projektů, poro┗ﾐá┗áﾐí získaﾐýIh iﾐforﾏaIí s ┗ýIhozíﾏi hodﾐotaﾏi a předpokládaﾐýﾏ pláﾐeﾏ i po jeho 
realizaIi ふﾐapř. iﾐdikátor┞ ┗ýsledkůぶ. Moﾐitoro┗aIí akti┗it┞ ﾏají ┗edle koﾐtrolﾐíIh a hodnotiIíIh 
ふe┗aluačﾐíIhぶ čiﾐﾐostí také částečﾐě pre┗eﾐti┗ﾐí fuﾐkIi sou┗isejíIí se ┗časﾐýﾏ zaIh┞Ieﾐíﾏ ﾏožﾐýIh rizik 
a poteﾐIiálﾐíIh ﾐesro┗ﾐalostí.  

Moﾐitoro┗áﾐí je sousta┗ﾐou čiﾐﾐostí, která proHíhá Hěheﾏ Ielého tr┗áﾐí projektu. Pro┗ádí se Huď 
formou administrati┗ﾐího o┗ěřo┗áﾐí ふprostředﾐiIt┗íﾏ ﾏoﾐitoro┗aIíIh zprá┗ a ﾏoﾐitoro┗aIíIh ﾐá┗ště┗ぶ 
ﾐeHo prostředﾐiIt┗íﾏ koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě ふ┗iz kapitola Γ.ヱぶ. PříjeﾏIe fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ plﾐí povinnosti 

spojeﾐé s ﾏoﾐitoro┗áﾐíﾏ zejﾏéﾐa předkládáﾐím pra┗idelﾐýIh monitorovaIíIh zprá┗. 

Typy ﾏoﾐitorovaIíIh zpráv: 

 průHěžﾐá zprá┗a o realizaIi projektu (ZoR projektu), 

 zá┗ěrečﾐá zprá┗a o realizaIi projektu (ZZoR projektu). 

PříjeﾏIe předkládá ﾏoﾐitoro┗aIí zprá┗┞ v elektroﾐiIké podoHě prostředﾐiIt┗íﾏ IS KPヱヴ+ ﾐa předepsaﾐéﾏ 
forﾏuláři u┗edeﾐéﾏ ┗ modulu Iﾐforﾏo┗áﾐí o realizaIi, ﾐa záložIe )prá┗┞ o realizaIi. Obsah ZoR 

projektu, oHsah i forﾏát příloh staﾐo┗uje ŘO ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa ┗┞hlášeﾐé ┗ýz┗┞ k předkládáﾐí žádostí 
o podporu ふtj. forﾏát zprá┗┞ se ﾏůže lišit pro projekt┞ podpořeﾐé ┗ růzﾐýIh ┗ýz┗áIhぶ. 

Frek┗eﾐIe předkládáﾐí ﾏoﾐitoro┗aIíIh zprá┗ jsou u┗edeﾐ┞ ┗e ┗ýz┗ě a ┗ ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě, 
a ﾐásledﾐě ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Vzor┞ příloh k ZoR projektu/ŽoP jsou pro iﾐforﾏaIi uﾏístěﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-monitorovacich-zprav. Vzor┞ příloh 
ﾐejsou zá┗azﾐé, jedﾐá se o doporučeﾐou forﾏu, která oHsahuje ┗šeIhﾐ┞ potřeHﾐé iﾐforﾏaIe 
ke koﾐtrole ┗ýstupů. 

)a prokázáﾐí ┗ýdajů je po┗ažo┗áﾐo doložeﾐí realizaIe jedﾐotk┞. PříjeﾏIe ┗ ZoR/ZZoR projektu dokládá: 

– ┗ýstup┞ a ┗ýsledk┞, 

– realizo┗aﾐé jedﾐotk┞ a s tíﾏ sou┗isejíIí způsoHilé ┗ýdaje ふ┗iz kapitola 8.7.1). 

Žádost o platHu ふdále jeﾐ „ŽoP“) 

Výše každé ŽoP odpo┗ídá jedﾐotko┗ýﾏ ﾐákladůﾏ dle realizo┗aﾐýIh a doložeﾐýIh jedﾐotek za daﾐé 
sledo┗aﾐé ふﾏoﾐitoro┗aIíぶ oHdoHí. Sﾐížeﾐí počtu realizo┗aﾐýIh jedﾐotek z dů┗odu ﾐesIh┗áleﾐí ze straﾐ┞ 
ŘO zﾐaﾏeﾐá sﾐížeﾐí těIhto Ielko┗ýIh jedﾐotko┗ýIh ﾐákladů, tj. způsoHilýIh ┗ýdajů předložeﾐýIh ┗ ŽoP 
ふtj. kráIeﾐí ┗┞účto┗aﾐýIh způsoHilýIh ┗ýdajů ┗ ŽoP ze straﾐ┞ ŘOぶ. 

Ze strany ŘO jsou propláIeﾐ┞ způsoHilé ┗ýdaje, které odpo┗ídají Ielko┗éﾏu ﾐákladu akti┗it┞ ﾐeHo 
dosažeﾐé jedﾐotk┞ ┗ýstupu, prokázaﾐé ┗ ZoR projektu a ┗┞účto┗aﾐé ┗ ŽoP. Účetﾐí doklad┞ aﾐi jiﾐá 
dokuﾏeﾐtaIe ek┗i┗aleﾐtﾐí důkazﾐí hodﾐot┞ ﾐejsou předﾏěteﾏ koﾐtrol┞. ŘO si ﾏůže ┗┞žádat podklad┞ 
k realizo┗aﾐýﾏ zadá┗aIíﾏ a ┗ýHěro┗ýﾏ řízeﾐíﾏ. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-monitorovacich-zprav
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V případě, že pro ┗┞uží┗áﾐí ┗ýstupů projektu je třeHa ┗┞dáﾐí po┗oleﾐí či rozhodﾐutí příslušﾐého orgáﾐu 
ふﾐapříklad ÚOHS, OFSぶ, ﾏůže Hýt projekt dokoﾐčeﾐ ﾐejdří┗e dﾐeﾏ, kd┞ toto po┗oleﾐí či rozhodﾐutí ﾐaHude 
prá┗ﾐí ﾏoIi. 

RealizaIe projektu ﾏusí Hýt zahájeﾐa ﾐejpozději ┗e lhůtě staﾐo┗eﾐé ┗ te┝tu ┗ýz┗┞/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi 
k ┗ýz┗ě. Pokud ┗ýz┗a/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIe k ┗ýz┗ě lhůtu pro zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu 
ﾐestaﾐo┗í, ﾏusí Hýt realizaIe projektu zahájeﾐa ﾐejpozději do ヶ ﾏěsíIů od data ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

MoﾐitorovaIí ﾐávštěva 

V případě potřeH┞ ﾏůže Hýt ze straﾐ┞ ŘO pro┗edeﾐa tz┗. „ﾏoﾐitoro┗aIí ﾐá┗ště┗a“, při které bude 

na ﾏístě realizaIe o┗ěřo┗áﾐ sta┗, ┗e kteréﾏ se projekt ﾐaIhází a dále přede┗šíﾏ diskuto┗áﾐ┞ či řešeﾐ┞ 
ﾐejasﾐosti ﾐeHo proHléﾏ┞ projektu, které si ┗┞žadují koﾐzultaIi příjeﾏIe s ŘO. Tíﾏto způsoHeﾏ lze 
předIházet již ﾐeﾐapra┗itelﾐýﾏ poIh┞Heﾐíﾏ a případﾐéﾏu saﾐkIioﾐo┗áﾐí příjemce. Jedﾐá se o úkoﾐ 
ﾏoﾐitoro┗áﾐí, který se ﾐeřídí pra┗idl┞ pro ┗ýkoﾐ ┗eřejﾐosprá┗ﾐí koﾐtrol┞ ふ┗iz kapitola Γ.ヱぶ. Neﾐí tak 
při ﾐěﾏ ┗┞žado┗áﾐa součiﾐﾐost žadatele/příjeﾏIe aﾐi jeho přítoﾏﾐost ﾐa ﾏístě. ) ﾏoﾐitoro┗aIí 
ﾐá┗ště┗┞ zpraIuje ŘO zázﾐaﾏ ┗ MSヲヰヱヴ+ ふﾏodul Moﾐitoro┗aIí ﾐá┗ště┗aぶ. O zpraIo┗áﾐí zázﾐaﾏu 
z ﾏoﾐitoro┗aIí ﾐá┗ště┗┞ iﾐforﾏuje ŘO příjeﾏIe forﾏou iﾐterﾐí depeše. Moﾐitoro┗aIí ﾐá┗ště┗u ﾏůže 
ŘO ┗┞koﾐat z ┗lastﾐí ┗ůle. )ahájeﾐí ﾏoﾐitoro┗aIí ﾐá┗ště┗┞ ﾐeﾏusí Hýt koﾐtrolo┗aﾐéﾏu suHjektu 
ozﾐáﾏeﾐo před jejíﾏ pro┗edeﾐím v případě, že H┞ to sﾐížilo efekti┗itu tohoto o┗ěřeﾐí. V případě, že 
na ﾏoﾐitoro┗aIí ﾐá┗ště┗u ﾐa┗azuje koﾐtrola ﾐa ﾏístě, ﾏůže zázﾐaﾏ z ﾏoﾐitoro┗aIí ﾐá┗ště┗┞ sloužit 
jako podklad pro koﾐtrolﾐí zjištěﾐí.  

Evaluačﾐí aktivit┞ 

PříjeﾏIe projektu je také po┗iﾐeﾐ posk┞to┗at součiﾐﾐost při realizaIi e┗aluačﾐíIh akti┗it OP VVV, a to 

po celou dobu realizace projektu a kdykoliv to bude v souvislosti s řešeﾐíﾏ projektu ﾐutﾐé. Cíleﾏ 
realizaIe e┗aluačﾐíIh akti┗it prograﾏu je ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí úspěšﾐosti iﾐter┗eﾐIí OP VVV realizo┗aﾐýIh 
na úro┗ﾐi prograﾏu. PříjeﾏIe projektu se podílí ﾐa základě oslo┗eﾐí ŘO ﾐa e┗aluačﾐíIh akti┗itáIh, a to 
ﾐapř. forﾏou účasti ﾐa řízeﾐýIh rozho┗oreIh, dotazﾐíko┗ýIh šetřeﾐíIh, apod. )á┗azek 
příjeﾏIe/partﾐera posk┞to┗at součiﾐﾐost při ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí úspěšﾐosti iﾐter┗eﾐIí OP VVV bude 

ﾐedílﾐou součástí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. SpeIifika pro e┗aluačﾐí akti┗it┞ jsou 
dle rele┗aﾐtﾐosti dále upřesﾐěﾐa ┗ koﾐkrétﾐí ┗ýz┗ě ﾐeHo ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě. 

7.1.1. PrůHěžﾐá zpráva o realizaIi projektu včetﾐě průHěžﾐé žádosti o platbu 

PrůHěžﾐá )oR projektu slouží k iﾐforﾏo┗áﾐí ŘO o postupu praIí ﾐa sIh┗áleﾐéﾏ projektu. Důraz je 
kladeﾐ ﾐa popis praIí pro┗edeﾐýIh ┗ oHdoHí, za které se )oR projektu předkládá. 

Terﾏíﾐ┞ předkládáﾐí průHěžﾐýIh ZoR projektu a ŽoP 

PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ ┗ průHěhu realizaIe projektu předkládat ŘO průHěžﾐé )oR projektu a ŽoP včetﾐě 
všeIh ﾐezH┞tﾐýIh příloh ﾐejpozději do ヲヰ praIovﾐíIh dﾐů po ukoﾐčeﾐí daﾐého sledovaﾐého oHdoHí, 
které je stanoveno v ráﾏIi každé průHěžﾐé )oR projektu.  

Pr┗ﾐí průHěžﾐou )oR projektu/ŽoP ﾐeﾐí ﾏožﾐé předložit před dateﾏ ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 
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Každou další )oR projektu/ŽoP je ﾏožﾐé předložit až po sIh┗áleﾐí předIhozí průHěžﾐé )oR 
projektu/ŽoP. 

Terﾏíﾐ pro předložeﾐí prvﾐí průHěžﾐé )oR projektu/ŽoP  

Terﾏíﾐ pro předložeﾐí pr┗ﾐí průHěžﾐé )oR projektu/ŽoP se počítá od data zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe 
projektu po dobu sledo┗aﾐého oHdoHí stanoveného ┗e ┗ýz┗ě, příp. ┗ ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi plus 

20 praIo┗ﾐíIh dﾐí. 

Druhé/další sledo┗aﾐé oHdoHí je počítáﾐo od koﾐIe pr┗ﾐího/předIhozího sledo┗aﾐého oHdoHí, pokud 
ﾐeﾐí ┗ýz┗ou/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIí k ┗ýz┗ě staﾐo┗eﾐo jiﾐak. 

Posuﾐutí terﾏíﾐu předložeﾐí )oR projektu/ŽoP 

Pokud ŘO ﾐeoHdrží od příjeﾏIe )oR projektu/ŽoP ┗ terﾏíﾐu staﾐo┗eﾐéﾏ ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, je příjeﾏIi zasláﾐa forﾏou iﾐterﾐí depeše Žádost o zjedﾐáﾐí ﾐápra┗┞ 

s upozorﾐěﾐíﾏ ﾐa ﾏožﾐé uplatﾐěﾐí fiﾐaﾐčﾐího postihu dle prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpory. V iﾐterﾐí depeši je staﾐo┗eﾐa lhůta ﾏa┝iﾏálﾐě ヱヰ praIo┗ﾐíIh dﾐí pro předložeﾐí )oR 

projektu/ŽoP ┗ ﾐáhradﾐíﾏ terﾏíﾐu. Tato lhůta se počítá ode dne ﾐásledujíIího po dﾐi, kd┞ ﾏěla Hýt )oR 
projektu/ŽoP předložeﾐa ┗ řádﾐéﾏ terﾏíﾐu. V případě ﾐedodržeﾐí ﾐáhradﾐího terﾏíﾐu pro předložeﾐí 
ZoR projektu/ŽoP přistoupí ŘO k uplatﾐěﾐí fiﾐaﾐčﾐího postihu dle prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpory. 

Výše u┗edeﾐé platí i ┗ případě, že příjeﾏIe požádá prostředﾐiIt┗íﾏ zﾏěﾐo┗ého řízeﾐí o posuﾐutí 
terﾏíﾐu předložeﾐí )oR projektu/ŽoP z dů┗odu hodﾐého z┗láštﾐího zřetele. ŘO po posouzeﾐí žádosti 
iﾐforﾏuje příjeﾏIe prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐí depeše o ┗┞ho┗ěﾐí/ﾐe┗┞ho┗ěﾐí žádosti o posuﾐutí terﾏíﾐu. 
Ma┝iﾏálﾐí lhůta ﾐa prodloužeﾐí terﾏíﾐu předložeﾐí je ヱヰ praIo┗ﾐíIh dﾐí od doručeﾐí této iﾐterﾐí 
depeše. V případě ﾐedodržeﾐí ﾐáhradﾐího terﾏíﾐu pro předložeﾐí )oR projektu/ŽoP přistoupí ŘO 
k uplatﾐěﾐí postihu dle prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞.  

Terﾏíﾐ pro předložeﾐí jedﾐé a téže )oR projektu/ŽoP je ﾏožﾐé prodloužit pouze jedﾐou, tj. je ﾏožﾐé 
staﾐovit pouze jedeﾐ ﾐáhradﾐí terﾏíﾐ. 

V případě zásahu ┗┞šší ﾏoIi ﾐapř. ┗ případě teIhﾐiIkýIh proHléﾏů či ┗ jiﾐýIh oHdoHﾐýIh situaIíIh, 
které ﾐeuﾏožﾐí příjeﾏIi podat )oR projektu/ŽoP ┗ řádﾐéﾏ terﾏíﾐu, je po dohodě s ŘO staﾐo┗eﾐ 
ﾐáhradﾐí terﾏíﾐ pro předložeﾐí )oR projektu/ŽoP. PříjeﾏIi ┗ toﾏto případě ﾐeHude za ﾐedodržeﾐí 
řádﾐého terﾏíﾐu pro předložeﾐí )oR projektu/ŽoP staﾐo┗eﾐ fiﾐaﾐčﾐí postih. 

VráIeﾐí ZoR projektu/ŽoP k dopraIováﾐí 

Pokud je ZoR projektu/ŽoP ┗ráIeﾐa příjeﾏIi k přepraIo┗áﾐí, opra┗ě ﾐeHo doplﾐěﾐí, ŘO defiﾐuje ┗žd┞ 
plﾐý ┗ýčet ﾐedostatků )oR projektu/ŽoP, pokud se ŘO ﾐedohodﾐe s příjeﾏIeﾏ jiﾐak ふﾐapříklad 

v případě rozsáhlýIh )oR projektu/ŽoP je ﾏožﾐé připoﾏíﾐko┗áﾐí fázo┗at z dů┗odu pl┞ﾐulého 

┗┞pořádáﾐíぶ. PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ ┗┞pořádat připoﾏíﾐk┞ ZoR projektu/ŽoP ┗e lhůtě staﾐo┗eﾐé ŘO. ŘO 
staﾐo┗í lhůtu zpravidla na ヱヰ praIovﾐíIh dﾐí, a┗šak v zá┗islosti ﾐa charakteru a rozsahu ﾐedostatků 
ﾏůže staﾐo┗it i lhůtu kratší ﾐeHo delší25 (při adﾏiﾐistraIi )oR projektu/ŽoP je důležité postupo┗at 
                                                 
25  Tato lhůta ﾏůže Hýt prodloužeﾐa jeﾐ ﾐa základě řádﾐého zdů┗odﾐěﾐí, přičeﾏž řádﾐýﾏ zdů┗odﾐěﾐíﾏ je ﾏ┞šleﾐ zejﾏéﾐa 

zásah ┗┞šší ﾏoIi. Nerele┗aﾐtﾐí je čerpáﾐí do┗oleﾐé praIo┗ﾐíků realizačﾐího týﾏu, ﾐepřítoﾏﾐost zástupIe statutárﾐího 
orgáﾐu příjeﾏIe, atp. 
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v případě jejího ┗ráIeﾐí k dopraIo┗áﾐí tak, aH┞ H┞la dodržeﾐa lhůta Γヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐů). 

Nedostatečﾐá lhůta pro v┞pořádáﾐí připoﾏíﾐek k ZoR projektu/ŽoP 

Pokud příjeﾏIe ┗┞hodﾐotí, že lhůta pro ┗┞pořádáﾐí připoﾏíﾐek ﾐeﾐí dostatečﾐá, požádá 
ŘO prostředﾐiIt┗íﾏ IS KP14+ o její prodloužeﾐí, a to s dostatečﾐýﾏ časo┗ýﾏ předstiheﾏ ふzpravidla 

2 praIo┗ﾐí dﾐ┞ před upl┞ﾐutíﾏ lhůt┞ pro ┗┞pořádáﾐí připoﾏíﾐek). ŘO prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐí depeše 
zašle příjeﾏIi iﾐforﾏaIi o posuﾐutí/ﾐeposuﾐutí terﾏíﾐu pro ┗┞pořádáﾐí připoﾏíﾐek ふsoučástí iﾐterﾐí 
depeše je ﾐáhradﾐí terﾏíﾐ pro ┗┞pořádáﾐí připoﾏíﾐek ┗ případě, že s prodloužeﾐíﾏ terﾏíﾐu ŘO 
souhlasíぶ. Ma┝iﾏálﾐí lhůta pro prodloužeﾐí terﾏíﾐu předložeﾐí ┗┞pořádáﾐí připoﾏíﾐek  

k )oR projektu/ŽoP je ヱヰ praIo┗ﾐíIh dﾐí. Tato lhůta se začíﾐá počítat ode dﾐe ﾐásledujíIího po dﾐi, 
ke kteréﾏu ﾏělo Hýt ┗┞pořádáﾐí připoﾏíﾐek )oR projektu/ŽoP předložeﾐo. O toto prodloužeﾐí terﾏíﾐu 
ﾏůže příjeﾏIe požádat zpravidla jeﾐ jedﾐou ふﾐe při každéﾏ opěto┗ﾐéﾏ doplﾐěﾐí v ráﾏIi jedﾐé )oR 
projektu/ŽoP – pokud ┗e zIela ┗ýjiﾏečﾐýIh případeIh ŘO ﾐerozhodﾐe jiﾐak). 

Dřívější předložeﾐí )oR projektu/ŽoP 

V ﾏiﾏořádﾐýIh případeIh ﾏůže příjeﾏIe požádat ŘO o dří┗ější předložeﾐí ZoR projektu/ŽoP. Děje se tak 

prostředﾐiIt┗íﾏ zﾏěﾐo┗ého řízeﾐí, kde příjeﾏIe žádá o podstatﾐou zﾏěﾐu harﾏoﾐograﾏu ZoR projektu 

a fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu projektu ふŽoPぶ. Je-li zﾏěﾐo┗é řízeﾐí sIh┗áleﾐo, předkládá příjeﾏIe ZoR projektu/ŽoP 
v požado┗aﾐéﾏ dří┗ějšíﾏ terﾏíﾐu. Harﾏoﾐograﾏ dalšíIh ZoR projektu/ŽoP se posou┗á ┗ zá┗islosti 
na délIe sledo┗aﾐého oHdoHí určeﾐého v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. V případě 
plateb ex-aﾐte ﾏůže Hýt prvﾐí průHěžﾐá )oR projektu/ŽoP předložeﾐa v dřívějšíﾏ terﾏíﾐu, ale až 
po proplaIeﾐí prvﾐí zálohové platH┞ ze straﾐ┞ ŘO. 

Nepředložeﾐí posledﾐí průHěžﾐé )oR projektu/ŽoP 

Přes zﾏěﾐo┗é řízeﾐí lze požádat o ﾐepředložeﾐí posledﾐí řádﾐé )oR projektu/ŽoP ふ┗iz kapitola Α.ヲ.ヲぶ. Jedﾐá 
se o podstatﾐou zﾏěﾐu ふ┗ýzﾐaﾏﾐouぶ. Tato zﾏěﾐa je ﾏožﾐá ┗ případě, že H┞ posledﾐí průHěžﾐá )oR 
projektu/ŽoP ﾏěla Hýt předložeﾐa do d┗ou ﾏěsíIů ふ┗četﾐěぶ před ukoﾐčeﾐíﾏ realizaIe projektu. PříjeﾏIe 
požádá o ﾐepředložeﾐí )oR projektu/ŽoP a o úpra┗u fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu oHdoHﾐýﾏ způsoHeﾏ, jako ┗ případě 
dří┗ějšího předložeﾐí )oR projektu/ŽoP. ŘO ﾐásledﾐě ﾏůže po┗olit ┗┞praIo┗áﾐí pouze zá┗ěrečﾐé )oR 
projektu ふ))oR projektuぶ/zá┗ěrečﾐé ŽoP ふ)ŽoPぶ. 

Lhůt┞ pro administraci ZoR projektu/ŽoP  

Celko┗á doHa adﾏiﾐistraIe )oR projektu/ŽoP od podáﾐí příjeﾏIeﾏ do sIh┗áleﾐí ze straﾐ┞ ŘO ﾐepřekročí 
ヴヰ praIovﾐíIh dﾐů. V případě, že předložeﾐá )oR projektu/ŽoP ﾐeHo požado┗aﾐé podklad┞ oHsahují 
ﾐedostatk┞ ﾐeHo jsou ﾐeúplﾐé, oHraIí se ŘO ﾐa příjeﾏIe s žádostí, aH┞ u┗edeﾐé ﾐedostatk┞ ┗e staﾐo┗eﾐé 
lhůtě odstraﾐil. ŘO staﾐo┗í lhůtu ﾐa odstraﾐěﾐí ﾐedostatků a doplﾐěﾐí ┗ rozsahu zpravidla ヱヰ praIovﾐíIh 
dﾐí, a┗šak ┗ zá┗islosti ﾐa Iharakteru a rozsahu ﾐedostatků ﾏůže staﾐo┗it i lhůtu kratší nebo delší26. 

Po doHu, po kterou je )oR projektu/ŽoP u příjeﾏIe, doIhází k pozastaveﾐí Hěhu lhůt┞ ヴヰ praIovﾐíIh dﾐí. 
Jakﾏile je ﾐedostatek odstraﾐěﾐ, začíﾐá tato lhůta ヴヰ praIo┗ﾐíIh dﾐí Hěžet zﾐo┗u od začátku. Celko┗á 
doHa adﾏiﾐistraIe )oR projektu/ŽoP ┗četﾐě pozasta┗eﾐí lhůt┞ ┗šak ﾐesﾏí přesáhﾐout lhůtu 90 

                                                 
26  Tato lhůta ﾏůže Hýt prodloužeﾐa jeﾐ ﾐa základě řádﾐého zdů┗odﾐěﾐí, přičeﾏž řádﾐýﾏ zdů┗odﾐěﾐíﾏ je ﾏ┞šleﾐ zejﾏéﾐa 

zásah ┗┞šší ﾏoIi. Nerele┗aﾐtﾐí je čerpáﾐí do┗oleﾐé praIo┗ﾐíků realizačﾐího týﾏu, ﾐepřítoﾏﾐost zástupIe statutárﾐího 
orgáﾐu příjeﾏIe, atp. 
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kaleﾐdářﾐíIh dﾐí od jejího podáﾐí příjeﾏIeﾏ do sIhváleﾐí ze straﾐ┞ ŘO ふv případě projektů s průHěžﾐýﾏ 
fiﾐaﾐIováﾐím platí tato lhůta do proplaIeﾐí ŽoP, ve které Hude oHsažeﾐ požadavek ﾐa proplaIeﾐí další 
zálohové platH┞ぶ. O sIh┗áleﾐí/ﾐesIh┗áleﾐí )oR projektu/ŽoP je příjeﾏIe iﾐforﾏo┗áﾐ prostředﾐiIt┗íﾏ 
iﾐterﾐí depeše. NesIh┗áleﾐí )oR projektu zﾐaﾏeﾐá ﾐesouhlas se zaslaﾐou forﾏou ﾐeHo oHsaheﾏ )oR 
projektu ふﾐapř. oHsahuje ﾐepra┗di┗é ﾐeHo poIh┞Hﾐé údaje, které příjeﾏIe ﾐedokázal oHhájit doložeﾐíﾏ 
doplňujíIí dokuﾏeﾐtaIeぶ. NesIh┗áleﾐí ŽoP ﾐastá┗á ze straﾐ┞ ŘO pouze tehd┞, jsou-li na ﾐí zaﾏítﾐut┞ 
┗eškeré předkládaﾐé ┗ýdaje, které jsou složeﾐé z jedﾐotko┗ýIh ﾐákladů. 

AdﾏiﾐistraIe )oR projektu/ŽoP 

ŘO o┗ěří forﾏálﾐí a ┗ěIﾐé ﾐáležitosti )oR projektu/ŽoP. Následﾐě je ﾏožﾐé ze straﾐ┞ ŘO ┗rátit )oR 
projektu/ŽoP příjeﾏIi k případﾐéﾏu doplﾐěﾐí. PříjeﾏIe je o dů┗odeIh ┗ráIeﾐí iﾐforﾏo┗áﾐ 
prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐí depeše.  

Pokud ŘO zjistí, že se příjeﾏIe dopustil porušeﾐí podﾏíﾐek, za kterýIh ﾏu H┞la podpora posk┞tﾐuta, ŘO 
┗┞hodﾐotí dotčeﾐé ┗ýdaje jako ﾐezpůsoHilé a ┗ souvislosti s tíﾏ ﾏá ﾏiﾏo jiﾐé ﾏožﾐost dotčeﾐé 
prostředk┞ ﾐeproplatit (viz kapitola 9.2). 

Pokud je ﾐezH┞tﾐé při koﾐtrole podkladů k )oR projektu/ŽoP požádat o ┗┞jádřeﾐí jiﾐé orgáﾐ┞ ふa ﾐeﾐí 
ﾏožﾐé ┗ýdaje z předložeﾐé ŽoP ┗┞jﾏoutぶ, doIhází k pozasta┗eﾐí lhůt┞ ヴヰ praIo┗ﾐíIh dﾐů 
pro adﾏiﾐistraIi daﾐé )oR projektu/ŽoP po ﾐezH┞tﾐě ﾐutﾐou doHu. Stejﾐě tak se lhůt┞ pozasta┗ují 
v případě aplikaIe ﾐásledujíIího odsta┗Ie. 

Pokud ŘO ┗ ráﾏIi adﾏiﾐistraIe ŽoP dospěje k podezřeﾐí, že došlo k porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě 
podle rozpočto┗ýIh pra┗idel, k trestﾐéﾏu čiﾐu, který sou┗isí s operaIí spolufinancovanou z rozpočtu EU, 
či ke sprá┗ﾐíﾏu deliktu zada┗atele či doda┗atele ┗e sﾏ┞slu )V)/))V), ŘO předá případ koﾏpeteﾐtﾐíﾏu 
orgáﾐu k dalšíﾏu šetřeﾐí, tj. orgáﾐu fiﾐaﾐčﾐí sprá┗┞ ふdále jeﾐ „OFS“ぶ, PoliIii ČR či státﾐíﾏu zástupIi, 
ÚOHS.  

ŘO ﾏůže ┗ průHěhu realizaIe projektu ﾐa┗rhﾐout dočasﾐé pozasta┗eﾐí propláIeﾐí. To nastane v případě: 

– kd┞ž ŘO při adﾏiﾐistraIi ŽoP ideﾐtifikuje ┗ýrazﾐý rozdíl ﾏezi částkaﾏi, které H┞l┞ ze straﾐ┞ ŘO 

ﾐa daﾐý projekt proplaIeﾐ┞, a ﾏezi částkaﾏi, které H┞l┞ ze straﾐ┞ příjeﾏIe z těIhto 
proplaIeﾐýIh záloho┗ýIh plateH ┗┞účto┗áﾐ┞; 

– kd┞ž současﾐě příjeﾏIe ﾐedoloží fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ ┗┞účto┗áﾐí dalšíIh sledo┗aﾐýIh oHdoHí, který H┞ 
odpo┗ídal potřeHě proplatit požado┗aﾐou ┗ýši záloho┗é platH┞ ┗ ráﾏIi daﾐé ŽoP; 

– kd┞ž ŘO ideﾐtifikuje podezřeﾐí ﾐa pod┗od týkajíIí se dosud ﾐe┗┞plaIeﾐýIh částek, které H┞ toto 
podezřeﾐí ﾏohlo ohrozit – ﾐapř. pod┗odﾐé získáﾐí dotaIe, podezřeﾐí ﾐa ﾐepra┗di┗é ┗┞kazo┗áﾐí 
aktivit apod. 

ŘO zpraIuje v součiﾐﾐosti s příjeﾏIeﾏ ﾐá┗rh dočasﾐého pozasta┗eﾐí propláIeﾐí a zohledﾐí ┗ ﾐěﾏ pláﾐ 
┗┞účto┗áﾐí a harﾏoﾐograﾏ pláﾐo┗aﾐýIh akti┗it projektu ┗ dalšíIh sledo┗aﾐýIh oHdoHíIh.  

O sIh┗áleﾐí dočasﾐého pozasta┗eﾐí propláIeﾐí je ﾐásledﾐě příjeﾏIe iﾐforﾏo┗áﾐ prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐí 
depeše ┗ IS KPヱヴ+. Současﾐě je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ ﾐejpozději do terﾏíﾐu předložeﾐí ﾐásledujíIí ŽoP 
ozﾐáﾏit ŘO zﾏěﾐu fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu prostředﾐiIt┗íﾏ zﾏěﾐo┗ého řízeﾐí ┗ IS KP14+. 
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Vratka ﾐev┞užitýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků v průHěhu realizaIe projektu 

)jistí-li příjeﾏIe, že ┗ zá┗ěru projektu ﾐeHude sIhopeﾐ doložit požado┗aﾐé ┗ýstup┞ ┗ ﾏﾐožst┗í a k┗alitě 
požado┗aﾐé ┗e sIh┗áleﾐé žádostí o podporu, určí rozsah ┗ýstupů, které ﾐeHude sIhopeﾐ doložit, 
a staﾐo┗í jejíIh fiﾐaﾐčﾐí ek┗i┗aleﾐt. V průHěhu realizaIe projektu ﾏůže příjeﾏIe ┗rátit ┗ průHěhu 
jedﾐoho kaleﾐdářﾐího roku ﾐe┗┞užité fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞, které ﾏu H┞l┞ zasláﾐ┞ forﾏou záloho┗ýIh 
plateb (tzn., vratku ﾐe┗┞užitýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků je třeHa pro┗ést ┗ kaleﾐdářﾐíﾏ roIe, ┗e kteréﾏ 
H┞l┞ fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ posk┞tﾐut┞ forﾏou záloh┞).  

 Adﾏiﾐistrátor ŘO určí příjeﾏIi účet, ﾐa který ﾏá fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ zaslat. V případě, že příjeﾏIe tuto 
ﾏožﾐost k ┗ráIeﾐí ﾐe┗┞užitýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ┗┞užije, zasílá na základě této ┗ýz┗┞ 
prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐí depeše adﾏiﾐistrátoru ŘO avízo k daﾐé vratIe, a to optiﾏálﾐě ve lhůtě 
5 praIovﾐíIh dﾐí předeﾏ, ﾏiﾐiﾏálﾐě však ヱ praIovﾐí deﾐ před zasláﾐíﾏ fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 

na účet ŘO ふpříspě┗ko┗á orgaﾐizaIe zasílá fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ prostředﾐiIt┗íﾏ účtu svého zřizo┗atele). 

Pro jedﾐodušší e┗ideﾐIi u┗ede příjeﾏIe ┗ a┗ízu jako ┗ariaHilﾐí s┞ﾏHol registračﾐí číslo projektu 

(tj. posledﾐíIh deset čísel registračﾐího čísla projektuぶ. Fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾏusí Hýt ﾐa účtu ŘO 

připsáﾐ┞ ﾐejpozději do terﾏíﾐu, který staﾐo┗í ŘO ┗ zaslaﾐé ┗ýz┗ě k pro┗edeﾐí ┗ratk┞, v případě 
příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe se staﾐo┗uje terﾏíﾐ pře┗odu fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z účtu příjeﾏIe ﾐa účet 
s┗ého zřizo┗atele. 

ŽoP v┞stavovaﾐé z úrovﾐě ŘO 

Žádosti o platHu ┗ IS KPヱヴ+ ┗┞sta┗uje příjeﾏIe jako ┗┞účto┗áﾐí jedﾐotko┗ýIh ﾐákladů dosažeﾐýIh 
┗ýstupů ┗e sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí. V ﾐíže u┗edeﾐýIh případeIh je ﾏožﾐé založit žádost o platbu nikoliv 

z úro┗ﾐě příjeﾏIe, ale z úro┗ﾐě ŘO. Jedﾐá se o případ┞, kd┞: 

a) je forﾏálﾐě v┞staveﾐa ŽoP při úhradě prvﾐí/druhé zálohové platH┞ ふv případě e┝-ante plateb) 

a záloho┗ýIh plateH ┗┞IházejíIíIh příﾏo z prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞; 

b) je forﾏálﾐě ┗┞sta┗eﾐa tz┗. dodatečﾐá ŽoP – v případě, že ŘO ┗ ráﾏIi koﾐtrolﾐí a řídiIí čiﾐﾐosti krátí 
┗ýši předložeﾐýIh ┗ýdajů ┗ ŽoP sou┗isejíIíIh s dosažeﾐýﾏi ┗ýstup┞ a takto ji sIh┗álí. PříjeﾏIe podá 
připoﾏíﾐk┞ a ŘO po posouzeﾐí podaﾐýIh připoﾏíﾐek ふﾐa základě kterýIh se zﾏěﾐí okolﾐosti, které 
┗edl┞ ke kráIeﾐí těIhto ┗ýdajůぶ ﾐepo┗ažuje t┞to dří┗e sﾐížeﾐé ┗ýdaje za ﾐezpůsoHilé. V případě, že 
ještě ﾐeH┞la ze straﾐ┞ příjeﾏIe předložeﾐa )ŽoP, která H┞la ze straﾐ┞ ŘO sIh┗áleﾐa, ﾏůže příjeﾏIe 
t┞to ┗ýdaje opěto┗ﾐě předložit ┗ ﾐěkteré z dalšíIh ŽoP, ┗ ráﾏIi které ﾏu pak Hudou ﾐásledﾐě 
proplaIeﾐ┞ ふﾐejpozději ﾏusí t┞to ┗ýdaje předložit ┗ )ŽoPぶ. V případě, že )ŽoP už H┞la ze straﾐ┞ ŘO 
sIh┗áleﾐá, ┗┞sta┗uje ŘO tz┗. dodatečﾐou ŽoP, ﾐa jejíﾏž základě Hude doplaIeﾐa částka kráIeﾐýIh 
způsoHilýIh ┗ýdajů z předIhozího oHdoHí. 

Kroﾏě ┗ýše u┗edeﾐýIh případů je ŘO uﾏožﾐěﾐo ┗┞sta┗it ŽoP ze s┗é úro┗ﾐě pouze pokud H┞l koﾐkrétﾐí 
okruh případů předeﾏ koﾐzulto┗áﾐ a sIh┗áleﾐ PCO27. 

                                                 
27 V současﾐé doHě jsou ﾐa základě předIhozí koﾐzultaIe ŘO s PCO uﾏožﾐěﾐ┞ další případ┞ založeﾐí ŽoP z úro┗ﾐě ŘO ┗ případě 

adﾏiﾐistraIe ┗ratek pl┞ﾐouIíIh z Rozhodﾐutí o odﾐětí dotaIe a adﾏiﾐistraIe ┗ratk┞ ﾐe┗┞užitýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků 
v daﾐéﾏ roIe, které H┞l┞ ┗ toﾏ saﾏéﾏ roIe předfiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ ふu e┝-ante plateb).  
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Rozkrýváﾐí vlastﾐiIké struktur┞ Hěheﾏ realizaIe projektu28 

Společﾐě se )oR projektu je koﾐtrolo┗áﾐa ┗lastﾐiIká struktura příjeﾏIe/partﾐera ┗ doHě realizaIe projektu. 
V případě, že došlo ke zﾏěﾐě ┗lastﾐiIké struktur┞ ﾐeHo skutečﾐého ﾏajitele, doloží příjeﾏIe společﾐě se )oR 
projektu přílohu Prokázáﾐí ┗lastﾐiIké struktur┞ žadatele/příjeﾏIe ┗ aktualizo┗aﾐéﾏ zﾐěﾐí. Pokud 
ke zﾏěﾐáﾏ ┗lastﾐiIké struktur┞ ﾐeHo skutečﾐého ﾏajitele ﾐedošlo, ﾏůže Hýt příjeﾏIe ┗┞z┗áﾐ ŘO k doložeﾐí 
této skutečﾐosti prostředﾐiIt┗íﾏ čestﾐého prohlášeﾐí. 

7.1.2. )ávěrečﾐá zpráva o realizaIi projektu včetﾐě závěrečﾐé žádosti o platbu 

)á┗ěrečﾐá zprá┗a o realizaIi projektu ふ)ZoR projektuぶ posk┞tuje ŘO iﾐforﾏaIi o sta┗u projektu 
za posledﾐí sledo┗aﾐé oHdoHí realizaIe projektu do ukoﾐčeﾐí jeho f┞ziIké realizace. Obsah ZZoR 

projektu hodﾐotí úspěšﾐost Ielého projektu a iﾐforﾏuje o ┗ýsledIíIh a splﾐěﾐýIh akti┗itáIh 
realizo┗aﾐýIh ┗ ráﾏIi projektu, o splﾐěﾐí podﾏíﾐek, paraﾏetrů a iﾐdikátorů defiﾐo┗aﾐýIh ┗ žádosti 
o podporu a prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Terﾏíﾐ předložeﾐí závěrečﾐé )oR projektu a závěrečﾐé ŽoP 

PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ předložit ŘO ZZoR projektu do ヴヰ praIovﾐíIh dﾐí od data ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe 
projektu29. V případě, že ŘO ﾐeoHdrží od příjeﾏIe ZZoR projektu v terﾏíﾐu staﾐo┗eﾐéﾏ ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, je příjeﾏIi forﾏou iﾐterﾐí depeše zasláﾐa Žádost o zjedﾐáﾐí ﾐápra┗┞ 

s upozorﾐěﾐíﾏ ﾐa ﾏožﾐé uplatﾐěﾐí fiﾐaﾐčﾐího postihu dle prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpory. V iﾐterﾐí depeši je staﾐo┗eﾐa lhůta pro předložeﾐí ZZoR projektu v ﾐáhradﾐíﾏ terﾏíﾐu 

na 10 praIo┗ﾐíIh dﾐí. Tato lhůta se počítá ode dﾐe ﾐásledujíIího po dﾐi, kd┞ ﾏěla Hýt )oR projektu/ŽoP 
předložeﾐa ┗ řádﾐéﾏ terﾏíﾐu. V případě ﾐedodržeﾐí ﾐáhradﾐího terﾏíﾐu pro předložeﾐí ZZoR projektu 

přistoupí ŘO k uplatﾐěﾐí fiﾐaﾐčﾐího postihu dle prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞.  

Kontrola ZZoR projektu proHíhá stejﾐýﾏ způsoHeﾏ jako koﾐtrola průHěžﾐé ZoR projektu a ŽoP, viz 

kapitola 7.1.1. 

7.2. )ﾏěﾐ┞ projektu a doplﾐěﾐí projektu 

Projekt ﾏusí Hýt realizo┗áﾐ ┗ souladu s ┗┞daﾐýﾏ prá┗ﾐíﾏ akteﾏ o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, 

případﾐě v souladu se zﾏěﾐaﾏi pro┗edeﾐýﾏi v průHěhu přípra┗┞/realizaIe projektu.  

Žadatel/příjeﾏIe iﾐforﾏuje ŘO o zﾏěﾐáIh, které ﾐastaﾐou ┗ doHě od podáﾐí žádosti o podporu až 
po ukoﾐčeﾐí realizace projektu. Každá pro┗áděﾐá zﾏěﾐa ﾏusí respekto┗at podﾏíﾐk┞ pro realizaIi 
projektu daﾐé ┗ýz┗ou/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIí k ┗ýz┗ě a prá┗ﾐíﾏ akteﾏ o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞.  

)ﾏěﾐu ﾏůže iﾐiIio┗at i ŘO, ┗ tako┗éﾏ případě iﾐforﾏuje žadatele/příjeﾏIe iﾐterﾐí depeší o zahájeﾐí 
zﾏěﾐo┗ého řízeﾐí. ŘO ﾏůže oﾏezit oHlast, ┗e které ﾏají zﾏěﾐ┞ proHěhﾐout a žadateli/příjeﾏIi tak 
Hude uﾏožﾐěﾐa úpra┗a pouze určitýIh dat. 

)ﾏěﾐu žadatel/příjeﾏIe pro┗ádí zﾏěﾐo┗ýﾏ řízeﾐíﾏ prostředﾐiIt┗íﾏ Žádosti o zﾏěﾐu ふdále jeﾐ „Žo)“ぶ 
v IS KPヱヴ+ ふ┗ případě příloh ﾐásledﾐě pak přes záložku Dokuﾏeﾐt┞ぶ, ┗ Žo) záro┗eň dostatečﾐýﾏ 

                                                 
28 Nedokládají OSS a státﾐí VŠ. 

29  )á┗ěrečﾐou zprá┗u o realizaIi ﾏůže příjeﾏIe podat, jakﾏile je předIhozí průHěžﾐá zprá┗a sIh┗áleﾐa ŘO. 
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způsoHeﾏ popíše a zdů┗odﾐí požado┗aﾐou zﾏěﾐu. O pot┗rzeﾐí/sIh┗áleﾐí/zaﾏítﾐutí Žo) ze straﾐ┞ ŘO je 
žadatel/příjeﾏIe ┗žd┞ iﾐforﾏo┗áﾐ prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐí depeše. 

Odsouhlaseﾐí podstatﾐýIh zﾏěﾐ ﾐelze pro┗ést se zpětﾐou účiﾐﾐostí. Výjiﾏkou je odsouhlaseﾐí zﾏěﾐ 
spadajíIíIh do oHdoHí před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ a zﾏěﾐ, jejiIhž 
příčiﾐu příjeﾏIe ﾐeﾏohl o┗li┗ﾐit.  

)ﾏěﾐ┞ rozlišujeﾏe ﾐa:  
– ﾐepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ – zﾏěﾐ┞, které je příjeﾏIe oprá┗ﾐěﾐ pro┗ádět i Hez předIhozího souhlasu 

ŘO. )ﾏěﾐa ﾏůže Hýt po┗ažo┗áﾐa za zﾏěﾐu ﾐepodstatﾐou pouze za předpokladu, že její 
pro┗edeﾐí ﾐeﾏá dopad ﾐa te┝taIi ふtzﾐ., ﾐeﾏěﾐí rele┗aﾐtﾐí pasážぶ ┗┞daﾐého prá┗ﾐího aktu 

o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. V opačﾐéﾏ případě se jedﾐá o zﾏěﾐu podstatﾐou zakládajíIí 
zﾏěﾐu prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

– podstatﾐé zﾏěﾐ┞ – zﾏěﾐ┞, u kterýIh je před jejiIh pro┗edeﾐíﾏ ﾐezH┞tﾐý souhlas ŘO, podstatﾐé 
zﾏěﾐ┞ se dále dělí ﾐa:  

 podstatﾐé zﾏěﾐ┞ ふvýzﾐaﾏﾐéぶ – jedﾐá se o zﾏěﾐ┞, které ﾏěﾐí paraﾏetr┞ projektu, 
a┗šak respektují zásadﾐí podﾏíﾐk┞ staﾐo┗eﾐé ┗ te┝tu prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ふoproti sta┗u popsaﾐéﾏ ┗ žádosti o podporu) doIhází 
pouze k tako┗ýﾏ zﾏěﾐáﾏ, pro jejiIhž uskutečﾐěﾐí postačuje souhlas ŘO Hez ﾐutﾐosti 
zﾏěﾐ┞ te┝tu prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, zﾏěﾐa je účiﾐﾐá zpra┗idla 
ke dﾐi sIh┗áleﾐí podstatﾐé zﾏěﾐ┞; 

 podstatﾐé zﾏěﾐ┞ zakládajíIí zﾏěﾐu právﾐího aktu o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞ – 

jedﾐá se o tako┗é zﾏěﾐ┞, které ﾏají dopad ﾐa plﾐěﾐí po┗iﾐﾐostí ┗┞plý┗ajíIíIh z prá┗ﾐího 
aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, zﾏěﾐa je účiﾐﾐá zpravidla ke dni sIh┗áleﾐí 
podstatﾐé zﾏěﾐ┞. 

ŘO doporučuje žadatelůﾏ/příjeﾏIůﾏ, aH┞ Iharakter30 i oHsah zﾏěﾐ koﾐzulto┗ali s ŘO ┗ dostatečﾐéﾏ 
časo┗éﾏ předstihu. O klasifikaIi zﾏěﾐ┞, zda se jedﾐá o zﾏěﾐu ﾐepodstatﾐou ﾐeHo podstatﾐou, 
rozhoduje ŘO. V případě poIh┞Hﾐostí, o jaký t┞p zﾏěﾐ┞ se jedﾐá, se ﾏá za to, že jde o zﾏěﾐu 
podstatnou.  

OHeIﾐá pravidla pro prováděﾐí zﾏěﾐ:  

– Pro┗áděﾐé zﾏěﾐ┞ ﾐesﾏí ┗ést ke zﾏěﾐě účelu dotaIe. 

– )ﾏěﾐ┞ ﾏusí respekto┗at liﾏit┞ staﾐo┗eﾐé ┗ýz┗ou/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIí k ┗ýz┗ě. 

– )ﾏěﾐ┞ rozpočtu ﾏohou Hýt pro┗áděﾐ┞ jeﾐ s ohledeﾏ ﾐa pra┗idla defiﾐo┗aﾐá 
ve ┗ýz┗ě/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě a české legislati┗ě. 

– Nelze ﾐa┗ýšit Ielko┗é způsoHilé ┗ýdaje projektu. 

– Nelze akIepto┗at sﾏlu┗ﾐí pře┗od prá┗ a po┗iﾐﾐostí ┗┞plý┗ajíIí z prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ふ┗┞jﾏa přeIhodu prá┗ a po┗iﾐﾐostí dle §ヱヴa – §ヱヴd 
rozpočto┗ýIh pra┗idelぶ. Pokud příjeﾏIe ﾐeﾐí sIhopeﾐ ﾐaplﾐit účel dotaIe ┗četﾐě staﾐo┗eﾐýIh 

                                                 
30 M┞šleﾐo podstatﾐá/ﾐepodstatﾐá zﾏěﾐa. 
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podﾏíﾐek, je po┗iﾐeﾐ ┗ řízeﾐí o odﾐětí dotaIe podle § ヱヵ rozpočto┗ýIh pra┗idel posk┞tﾐuté 
prostředk┞ ┗rátit, pokud již předtíﾏ ﾐeporušil rozpočto┗ou kázeň. 

– )ﾏěﾐa příjeﾏIe je ﾏožﾐá pouze ┗ souladu § ヱヴa- § ヱヴd rozpočto┗ýIh pra┗idel.  

– )ﾏěﾐa rozhodﾐutí je ﾏožﾐá ┗ souladu s § ヱヴo rozpočto┗ýIh pra┗idel. 

– Při zﾏěﾐě ┗ osoHě žadatele/příjeﾏIe ﾏusí ﾐástupﾐiIký suHjekt ┗stoupit do ┗šeIh prá┗ a zá┗azků 
pů┗odﾐího suHjektu, které se týkal┞ posk┞tﾐuté dotaIe. )ﾏěﾐa ﾏůže Hýt sIh┗áleﾐa až poté, kd┞ 
je doložeﾐo, že ﾐástupﾐiIký suHjekt splňuje ┗eškeré podﾏíﾐk┞ a ┗stupuje do ┗šeIh prá┗ 
a zá┗azků pů┗odﾐího suHjektu ふdle §ヱヴa-§ヱヴd rozpočto┗ýIh pra┗idelぶ. 

– Nelze akIepto┗at přeIhod prá┗ a po┗iﾐﾐostí z titulu prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpory z f┞ziIké osoH┞ ﾐa prá┗ﾐiIkou osoHu, ﾐeHoť ┗ toﾏto případě se ﾐejedﾐá o prá┗ﾐí 
ﾐástupﾐiIt┗í. 

VráIeﾐí žádosti o zﾏěﾐu k dopraIováﾐí 

V případě, kd┞ je žádost o zﾏěﾐu ┗ráIeﾐa příjeﾏIi k dopraIo┗áﾐí, opra┗ě aﾐeHo doplﾐěﾐí, ŘO defiﾐuje 
┗žd┞ plﾐý ┗ýčet ﾐedostatků žádosti o zﾏěﾐu. PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ ┗┞pořádat zaslaﾐé připoﾏíﾐk┞ a podat 
doplﾐěﾐou žádost o zﾏěﾐu ┗e lhůtě staﾐo┗eﾐé ŘO. ŘO staﾐo┗í lhůtu zpra┗idla ﾐa ヵ praIovﾐíIh dﾐí, 
a┗šak ┗ zá┗islosti ﾐa Iharakteru a rozsahu ﾐedostatků ﾏůže staﾐo┗it i lhůtu kratší ﾐeHo delší31. 

)ﾏěﾐ┞ před v┞dáﾐíﾏ PA 

)ﾏěﾐ┞ před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ žadatel předkládá prostředﾐiIt┗íﾏ 
IS KPヱヴ+ ﾐejdří┗e po oHdržeﾐí iﾐterﾐí depeše s ┗┞rozuﾏěﾐíﾏ o sIh┗áleﾐí žádosti o podporu. 
Při pro┗áděﾐí zﾏěﾐ před v┞dáﾐíﾏ právﾐího aktu o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞ je žadatel po┗iﾐeﾐ 
postupo┗at oHdoHﾐě jako u zﾏěﾐ pro┗áděﾐýIh ┗ průHěhu realizaIe projektu, t┞to zﾏěﾐ┞ ﾏusí Hýt 
pro┗áděﾐé ┗ souladu s ┗ýz┗ou/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIí k ┗ýz┗ě a ﾏusí Hýt rele┗aﾐtﾐě zdů┗odﾐěﾐ┞.  

7.2.1. Nepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ v projektu 

Jedﾐá se o zﾏěﾐ┞ ┗ projektu, které před jejiIh realizaIí ﾐe┗┞žadují předIhozí souhlas ŘO. PříjeﾏIe žádá 
o zﾏěﾐu prostředﾐiIt┗íﾏ zﾏěﾐo┗ého řízeﾐí ┗ IS KPヱヴ+, ŘO tuto zﾏěﾐu Here ﾐa ┗ědoﾏí a pot┗rzuje ji 
v IS KP14+. PříjeﾏIe ﾐepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ ozﾐaﾏuje průHěžﾐě, ﾐejpozději ┗šak před ode┗zdáﾐíﾏ )oR 
projektu.  

V případě, že ﾐepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ spadají do sledo┗aﾐého oHdoHí daﾐé )oR projektu/ŽoP, 
ŘO doporučuje příjeﾏIi ozﾐáﾏit t┞to zﾏěﾐ┞ ┗ dostatečﾐéﾏ časo┗éﾏ předstihu a to tak, aby byly 

pot┗rzeﾐ┞ ŘO před založeﾐíﾏ )oR projektu/ŽoP ┗ ISKP 14+. V opačﾐéﾏ případě se příjeﾏIe ┗┞sta┗uje 
riziku, že zﾏěﾐa ﾐeHude u┗edeﾐa ┗ )oR projektu/ŽoP. 

                                                 
31 Tato lhůta ﾏůže Hýt prodloužeﾐa jeﾐ ﾐa základě řádﾐého zdů┗odﾐěﾐí příjeﾏIe, přičeﾏž řádﾐýﾏ zdů┗odﾐěﾐíﾏ je ﾏ┞šleﾐ 

zejﾏéﾐa zásah ┗┞šší ﾏoIi. Nerele┗aﾐtﾐí je čerpáﾐí do┗oleﾐé praIo┗ﾐíků realizačﾐího týﾏu, ﾐepřítoﾏﾐost zástupIe 
statutárﾐího orgáﾐu příjeﾏIe atp. 
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7.2.1.1. Nepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ věIﾐého Iharakteru 

 Může se jedﾐat ﾐapř. o t┞to zﾏěﾐ┞: 

 zﾏěﾐa koﾐtaktﾐíIh údajů příjeﾏIe;  

 zﾏěﾐa ﾐázvu suHjektu partnera; 

 zﾏěﾐa koﾐtaktﾐí osoH┞; 

 zﾏěﾐa sﾏlouv┞ příjeﾏIe s partﾐereﾏ ﾏajíIí Iharakter ﾐepodstatﾐé zﾏěﾐ┞, která ﾐeo┗li┗ﾐí splﾐěﾐí 
Iílů aﾐi hodﾐotu iﾐdikátorů projektu, jedﾐá se ﾐapř. o zﾏěﾐu adres┞ partﾐera, zástupIe statutárﾐího 

orgáﾐu partﾐera, zﾏěﾐu Haﾐko┗ﾐího účtu partﾐera ﾐeHo další zﾏěﾐ┞ u┗edeﾐé ┗ této kapitole 
┗ztahujíIí se k partnerovi projektu (mimo zﾏěﾐ┞ ﾐáz┗u suHjektu partﾐera); 

 zﾏěﾐa v osoHě příjeﾏIe ze zákoﾐa, kd┞ od určitého data dojde k jeho přejﾏeﾐo┗áﾐí či zﾏěﾐě 
prá┗ﾐí forﾏ┞;  

 zﾏěﾐa ve statutu plátIe DPH; 

 zﾏěﾐa statutárﾐího orgáﾐu/osoby oprá┗ﾐěﾐé jedﾐat jﾏéﾐeﾏ příjeﾏIe. PříjeﾏIe je povinen do 5 

praIo┗ﾐíIh dﾐů zaslat ozﾐáﾏeﾐí o zﾏěﾐě zástupIe statutárﾐího orgáﾐu spolu s podklad┞, které tuto 
zﾏěﾐu prokazují. 

 zﾏěﾐa ﾏísta realizaIe projektu – za podﾏíﾐk┞, že ﾐedojde ke zﾏěﾐě poﾏěru fiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾏezi ┗íIe 
a ﾏéﾐě roz┗iﾐutýﾏi regiony; 

 další zﾏěﾐ┞, které ﾐeovlivﾐí dosažeﾐí iﾐdikátorů a plﾐěﾐí Iílů projektu. 

 Přesuﾐ uspořeﾐýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků do položk┞ „Úspor┞ k rozděleﾐí“ ふ┗íIe viz kapitola 8.7.). 

7.2.2. Podstatﾐé zﾏěﾐ┞ v projektu 

Jsou zﾏěﾐ┞, které zásadﾐíﾏ způsoHeﾏ ﾏěﾐí paraﾏetr┞ a obsah projektu, ﾐesﾏí ┗šak dojít ke zﾏěﾐě 
účelu dotaIe. VšeIhﾐ┞ podstatﾐé zﾏěﾐ┞ projektu zakládají po┗iﾐﾐost příjeﾏIe předložit 
prostředﾐiIt┗íﾏ zﾏěﾐo┗ého řízeﾐí ┗ IS KP14+ žádost o posouzeﾐí zﾏěﾐ┞ ふsIh┗áleﾐí ﾐeHo zaﾏítﾐutíぶ 
ze strany ŘO. V žádosti o zﾏěﾐu je třeHa požado┗aﾐou zﾏěﾐu patřičﾐě zdů┗odﾐit. 

V případě, že podstatﾐé zﾏěﾐ┞ spadají do sledo┗aﾐého oHdoHí, za které je zpraIo┗á┗áﾐa )oR 
projektu/ŽoP, ŘO doporučuje příjeﾏIi ozﾐáﾏit t┞to zﾏěﾐ┞ ┗ dostatečﾐéﾏ časo┗éﾏ předstihu a to tak, 
aH┞ H┞l┞ sIh┗áleﾐ┞ ŘO před založeﾐíﾏ )oR projektu/ŽoP ┗ IS KP14+. V opačﾐéﾏ případě se příjeﾏIe 
┗┞sta┗uje riziku, že zﾏěﾐa ﾐeHude u┗edeﾐa ┗ )oR projektu/ŽoP a ┗ýdaje, které jsou s touto zﾏěﾐou 
spojeﾐ┞, ﾐeHude ﾏožﾐé předložit ┗ ráﾏIi aktuálﾐě předkládaﾐé )oR projektu/ŽoP.  

Žádost o podstatﾐou zﾏěﾐu, která ﾏěﾐí skutečﾐosti oHdoHí realizaIe projektu, ﾏusí Hýt ŘO předložeﾐa 
ﾐejpozději ヴヰ praIovﾐíIh dﾐů před terﾏíﾐeﾏ ukoﾐčeﾐí projektu, pokud ŘO ﾐeuﾏožﾐí terﾏíﾐ kratší. 

Žádost o zﾏěﾐu ﾏusí Hýt ŘO zasláﾐa s předstiheﾏ ﾏiﾐiﾏálﾐě ンヰ praIovﾐíIh dﾐů před okaﾏžikeﾏ 
předpokládaﾐé účiﾐﾐosti podstatﾐé zﾏěﾐ┞, jiﾐak ﾐeﾐí ﾏožﾐé garaﾐto┗at posouzeﾐí ﾐá┗rhu zﾏěﾐ┞ 
v požado┗aﾐéﾏ terﾏíﾐu. 
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7.2.2.1. Podstatﾐé zﾏěﾐ┞ zakládajíIí zﾏěﾐu právﾐího aktu o posk┞tﾐutí/převodu podpory 

)ﾏěﾐ┞ ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ lze pro┗ést pouze ﾐa základě Žo) iﾐiIio┗aﾐé 
příjeﾏIeﾏ ┗ IS KPヱヴ+ za předpokladu splﾐěﾐí zákoﾐﾐýIh podﾏíﾐek dle rozpočto┗ýIh pra┗idel. 

 Zﾏěﾐa sídla příjeﾏIe pouze za splﾐěﾐí zákoﾐﾐýIh podﾏíﾐek dle rozpočto┗ýIh pra┗idel. 

 Zﾏěﾐa ﾐázvu suHjektu příjeﾏIe pouze za splﾐěﾐí zákoﾐﾐýIh podﾏíﾐek dle rozpočto┗ýIh pra┗idel. 

 )ﾏěﾐa IČO příjeﾏIe – pouze za splﾐěﾐí zákoﾐﾐýIh podﾏíﾐek dle rozpočto┗ýIh pra┗idel. 

 Přeﾏěﾐa oHIhodﾐí společﾐosti ﾐeHo družstva podle zákoﾐa o přeﾏěﾐáIh oHIhodﾐíIh společﾐostí 
a družstev a v rozsahu staﾐo┗eﾐéﾏ ┗ § 14a až § ヱヴd rozpočto┗ýIh pra┗idel. 

 Zﾏěﾐa v osoHě příjeﾏIe při slučováﾐí, splýváﾐí a rozdělováﾐí školskýIh právﾐiIkýIh osoH 

ve sﾏ┞slu § ヱヴd odst. ン rozpočto┗ýIh pra┗idel. 

– )ﾏěﾐa ﾐázvu projektu. 

– )ﾏěﾐa IílovýIh hodﾐot závazﾐýIh výsledkovýIh iﾐdikátorů ﾐeHo projekto┗ého iﾐdikátoru 6 00 00 

ふﾏilﾐíku, bude-li po┗iﾐﾐý k ﾐaplﾐěﾐí). Překročeﾐí ┗ýše staﾐo┗eﾐýIh iﾐdikátorů ﾐeﾐí po┗ažo┗áﾐo 
za podstatnou zﾏěﾐu projektu, pokud ﾐesou┗isí s podstatﾐou zﾏěﾐou rozpočtu. Žádosti o podstatnou 

zﾏěﾐu Iílo┗ýIh hodﾐot iﾐdikátorů Hude ┗┞ho┗ěﾐo pouze, kd┞ž příjeﾏIe s┗ou žádost o zﾏěﾐu 
důkladﾐě a rele┗aﾐtﾐě odů┗odﾐí. )rušeﾐí po┗iﾐﾐýIh iﾐdikátorů ﾐeﾐí ﾏožﾐé. 

– Přidáﾐí iﾐdikátoru ふlze pouze ┗ ráﾏIi iﾐdikátorů defiﾐo┗aﾐýIh ┗ příslušﾐé ┗ýz┗ěぶ. 

– Dřívější ukoﾐčeﾐí projektu – viz kapitola 7.3.5. 

 )ﾏěﾐa data ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizace projektu – pokud záro┗eň dojde ke zﾏěﾐě data zahájeﾐí 
f┞ziIké realizaIe projektu, a to za předpokladu splﾐěﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐí/ﾏa┝iﾏálﾐí délk┞ realizaIe projektu 
staﾐo┗eﾐého ┗ýz┗ou a dosažeﾐí pláﾐo┗aﾐýIh ┗ýstupů a ┗ýsledků projektu, resp. účelu dotaIe. 

– Zﾏěﾐa Haﾐkovﾐího účtu příjeﾏIe – záﾏěr zﾏěﾐit Haﾐko┗ﾐí účet/podúčet je příjeﾏIe povinen předeﾏ 
ozﾐáﾏit ŘO. Realizo┗at zﾏěﾐu je příjeﾏIe oprá┗ﾐěﾐ až po ┗┞dáﾐí rozhodﾐutí o zﾏěﾐě ふpřed jeho 

┗┞dáﾐíﾏ příjeﾏIe doloží o┗ěřeﾐou kopii sﾏlou┗┞ o zřízeﾐí Haﾐko┗ﾐího účtu ﾐeHo forﾏulář fiﾐaﾐčﾐí 
identifikace). ŘO v rozhodﾐutí o zﾏěﾐě příjeﾏIi staﾐo┗í po┗iﾐﾐost pře┗ést ┗šeIhﾐ┞ prostředk┞ OP 
VVV určeﾐé ﾐa realizaIi projektu z pů┗odﾐího Haﾐko┗ﾐího účtu příjeﾏIe na ﾐo┗ý Haﾐko┗ﾐí účet 
příjeﾏIe. Neﾐí-li v rozhodﾐutí o zﾏěﾐě staﾐo┗eﾐa lhůta jiﾐá, příjeﾏIe uskutečﾐí pře┗od prostředků do 
ヱヰ praIo┗ﾐíIh dﾐů od data sIh┗áleﾐí podstatﾐé zﾏěﾐ┞. V případě, že zﾏěﾐa Haﾐk┞ je ┗┞ﾐuIeﾐa 
uza┗řeﾐíﾏ Haﾐko┗ﾐíIh operaIí banky, u které H┞l ote┗řeﾐ pů┗odﾐí Haﾐko┗ﾐí účet příjeﾏIe, ozﾐáﾏí 
to příjeﾏIe Hezodkladﾐě a do 5 praIo┗ﾐíIh dﾐů zašle ŘO ozﾐáﾏeﾐí o pro┗edeﾐé zﾏěﾐě Haﾐko┗ﾐího 
účtu, jehož součástí ﾏusí Hýt kopie sﾏlou┗┞ o zřízeﾐí ﾐo┗ého účtu ﾐeHo forﾏulář fiﾐaﾐčﾐí 
ideﾐtifikaIe pot┗rzeﾐý Haﾐkou a doklad o pře┗odu fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z pů┗odﾐího Haﾐko┗ﾐího 
účtu ﾐa ﾐo┗ý Haﾐko┗ﾐí účet. 

– )ﾏěﾐa průtokového účtu zřizovatele (obce), je-li relevaﾐtﾐí. 

– )ﾏěﾐa účtu úzeﾏﾐího saﾏosprávﾐího Ielku (kraje), který je ﾐa základě prá┗ﾐího aktu určeﾐ 
pro zasíláﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ┗ sou┗islosti se sIh┗áleﾐýﾏ zjedﾐodušeﾐýﾏ projekteﾏ ze straﾐ┞ 
ŘO. 
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– )ﾏěﾐa aktivit┞ zjedﾐodušeﾐého projektu za podﾏíﾐk┞, že se jedﾐá o zﾏěﾐu akti┗it┞ ┗ ráﾏIi 
jedﾐoho speIifiIkého Iíle projektu a že tato zﾏěﾐa je ┗ souladu s dotazﾐíko┗ýﾏ šetřeﾐíﾏ ふteﾐto druh 
zﾏěﾐ┞ ﾏá dopad jak na samotný prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, tak ﾏůže ﾏít dopad 
na rozpočet projektu, fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ projektu a iﾐdikátor┞ projektuぶ a současﾐě doIhází ke sﾐížeﾐí 
rozpočtu projektu. V případě, že tato zﾏěﾐa ﾐeﾏá dopad ﾐa prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpory (tj. ﾐedoIhází po pro┗edeﾐí této zﾏěﾐ┞ ﾐapř. ke sﾐížeﾐí rozpočtu projektuぶ, po┗ažuje se 
tato zﾏěﾐa pouze za podstatﾐou zﾏěﾐu ┗ýzﾐaﾏﾐou. 

7.2.2.2. Podstatﾐé zﾏěﾐ┞ ふvýzﾐaﾏﾐéぶ 

 Nepředložeﾐí posledﾐí průHěžﾐé )oR v případě, že H┞ ﾏěla Hýt předložeﾐa do d┗ou ﾏěsíIů ふ┗četﾐěぶ 
před ukoﾐčeﾐíﾏ realizaIe projektu. 

 Dřívější předložeﾐí )oR projektu/ŽoP – sIh┗áleﾐíﾏ ﾐá┗rhu ze straﾐ┞ ŘO se upra┗ují i terﾏíﾐ┞ 
předložeﾐí ﾐásledujíIíIh )oR projektu/ ŽoP. 

 )ﾏěﾐa aktivit┞ zjedﾐodušeﾐého projektu za podﾏíﾐk┞, že se jedﾐá o zﾏěﾐu akti┗it┞ ┗ ráﾏIi 
jedﾐoho speIifiIkého Iíle projektu, a že tato zﾏěﾐa je ┗ souladu s dotazﾐíko┗ýﾏ šetřeﾐíﾏ ふteﾐto 
druh zﾏěﾐ┞ sice neﾏá dopad ﾐa saﾏotﾐý prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, ale ﾏůže ﾏít 
dopad na rozpočet projektu, fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ projektu a iﾐdikátor┞ projektuぶ. Po provedeﾐí této zﾏěﾐ┞ 
ﾐedoIhází ke sﾐížeﾐí rozpočtu projektu. Pokud zﾏěﾐou akti┗it┞ ┗zﾐikﾐou ┗ rozpočtu ﾐe┗┞užité 
fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ (tj. ﾐepřiřazeﾐé k žádﾐé akti┗itě), ┗┞t┗oří příjeﾏIe v rozpočtu projektu ﾐo┗ou 
aktivitu s ﾐáz┗eﾏ „Úspor┞ k rozděleﾐí“ a ﾐa zázﾐaﾏu ┗┞plﾐí částku ﾐe┗┞užitýIh fiﾐaﾐčﾐíIh 
prostředků. V případě, že ke sﾐížeﾐí rozpočtu doIhází, jedﾐá se o podstatﾐou zﾏěﾐu zakládajíIí 
zﾏěﾐu prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, případﾐě dojde ke sﾐížeﾐí rozpočtu 
před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

 Přesuﾐ uspořeﾐýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků z položk┞ „Úspory k rozděleﾐí“ ﾐeHo příﾏý přesuﾐ 
uspořeﾐýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků do jiﾐé položk┞ rozpočtu ふ┗íIe ┗iz kapitola Β.7) v ráﾏIi jedﾐoho 
speIifiIkého Iíle. 

7.3. Ukoﾐčováﾐí projektu  

7.3.1. Časový ráﾏeI ukoﾐčováﾐí projektů 

VšeIhﾐ┞ projekty ﾏusí Hýt příjeﾏIeﾏ ukoﾐčeﾐ┞ ┗ terﾏíﾐu u┗edeﾐéﾏ ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/ 

pře┗odu podpory, ﾐejpozději ┗šak do ンヱ. ヱヲ. ヲヰヲン. Z dů┗odu zajištěﾐí dostatečﾐého časo┗ého prostoru 
na dokoﾐčeﾐí ┗šeIh projekto┗ýIh akti┗it, ﾐa přípra┗u zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ prograﾏu a příslušﾐé 
dokumentace k uza┗řeﾐí Ielého prograﾏo┗ého oHdoHí ze straﾐ┞ ŘO, se doporučuje, aH┞ H┞l projekt 
příjeﾏIeﾏ ukoﾐčeﾐ ﾐejpozději do ンヰ. 6. 2023, pokud ﾐeﾐí ve v┞hlášeﾐé výzvě uvedeﾐo jiﾐak. 

7.3.2. Ukoﾐčeﾐí projektu z hlediska forﾏálﾐího zajištěﾐí 

PříjeﾏIi jsou po┗iﾐﾐi zajistit ukoﾐčeﾐí projektu z forﾏálﾐího/teIhﾐiIkého hlediska, tj. připra┗it a ošetřit 
┗eškerou dokuﾏeﾐtaIi spojeﾐou s plﾐěﾐíﾏ projektu k uIho┗á┗áﾐí pro potřeH┞ E┗ropské koﾏise, 
E┗ropského účetﾐího d┗ora a dalšíIh orgáﾐů s prá┗eﾏ ﾐáhledu/koﾐtrol┞. Veškerý ﾏajetek pořízeﾐý 
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z prostředků OP VVV je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ ozﾐačit ﾐapř. iﾐ┗eﾐtárﾐíﾏ čísleﾏ tak, aH┞ H┞l po zá┗azﾐou 
dobu snadno identifikovatelﾐý ふzá┗azﾐá doHa je určeﾐa, ﾐapř. doHou staﾐo┗eﾐou pro ﾐepře┗oditelﾐost 
majetku v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, apod.). 

7.3.3. Ukoﾐčeﾐí projektu z hlediska ﾏoﾐitorováﾐí a fiﾐaﾐIováﾐí 

PříjeﾏIe po ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu předkládá ŘO ZZoR projektu včetﾐě výstupů projektu 

společﾐě se závěrečﾐou ŽoP. 

Postup administrace ZZoR projektu a zá┗ěrečﾐé ŽoP je uveden v kapitole 7.1.2. 

U ex-aﾐte fiﾐaﾐIováﾐí v ráﾏIi koﾐtrol┞ fiﾐaﾐčﾐí sprá┗ﾐosti zá┗ěrečﾐé ŽoP příjeﾏIe ┗┞číslí rozdíl ﾏezi 
┗┞plaIeﾐýﾏi zálohaﾏi dotace a ﾐárokeﾏ ﾐa dotaIi ┗┞plý┗ajíIíﾏ ze sIh┗áleﾐých dosažeﾐýIh jedﾐotek 
projektu ze ┗šeIh dosud předložeﾐýIh ŽoP ┗četﾐě zá┗ěrečﾐé, tj. ┗┞číslí případﾐou ┗ýši ┗ratk┞. PříjeﾏIe 
pro┗ede ┗ratku prostředků ﾐejpozději ┗e lhůtě ンヰ praIo┗ﾐíIh dﾐů od sIh┗áleﾐí zá┗ěrečﾐé )oR 

projektu/zá┗ěrečﾐé ŽoP ﾐeHo do lhůt┞ dle ┗┞hlášk┞ č. 367/2015 SH., podle toho, Io ﾐastaﾐe dří┗e. 
PříjeﾏIe o provedeﾐé vratIe iﾐforﾏuje ŘO forﾏou iﾐterﾐí depeše ふavízaぶ. 

OHsaheﾏ avíza o vratIe je: 

 registračﾐí číslo projektu ふu┗ede se jako ┗ariaHilﾐí s┞ﾏHolぶ, 

 ﾐáze┗ projektu, 

 ideﾐtifikaIe příjeﾏIe, 

 ┗ýše ┗ratk┞,  

 Haﾐko┗ﾐí účet, ﾐa který Hude pro┗edeﾐa ┗ratka přes zřizo┗atele oHeI/ﾐadřízeﾐý kraj, ﾐeﾐí-li uveden 

v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Pokud příjeﾏIe ﾐedodrží terﾏíﾐ pro pře┗edeﾐí případﾐýIh ﾐe┗┞užitýIh prostředků ﾐa účet ŘO, je 

opěto┗ﾐě ┗┞z┗áﾐ k ┗ráIeﾐí ﾐe┗┞užitýIh prostředků dotaIe. Pokud aﾐi po opěto┗ﾐéﾏ ┗┞z┗áﾐí příjeﾏIe 
ﾐedodrží terﾏíﾐ pro zasláﾐí ﾐe┗┞užitýIh prostředků, ﾏůže se jedﾐat o ﾐeoprá┗ﾐěﾐé zadržo┗áﾐí 
fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků a tudíž i o podezřeﾐí ﾐa PRK dle rozpočto┗ýIh pravidel. OHdoHﾐě ŘO postupuje 
v případě, kd┞ ┗ýše ┗ráIeﾐé ﾐe┗┞užité dotaIe je ﾐižší ﾐež ┗ýše, ke které H┞l příjeﾏIe ┗┞z┗áﾐ. 

ZaIhováﾐí Haﾐkovﾐího účtu i po ukoﾐčeﾐí projektu – Haﾐko┗ﾐí účet sﾏí příjeﾏIe (popř. zřizo┗atel  
a úzeﾏﾐí saﾏosprá┗ﾐí Ielek – kraj) zrušit ┗ okaﾏžiku, kd┞ je projekt fiﾐaﾐčﾐě ukoﾐčeﾐ, tj. jsou 

provedeny vratky ﾐe┗┞užitýIh fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků dotace. 

Pokud je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ předložit dle ┗┞hlášk┞ č. 367/2015 Sb., fiﾐaﾐčﾐí ┗┞pořádáﾐí podpor┞, příjeﾏIe 
pro┗ádí toto ┗┞pořádáﾐí k 31. prosinci roku, v ﾐěﾏž H┞l projekt ukoﾐčeﾐ. Nejzazší terﾏíﾐ pro předložeﾐí 
podkladů ze straﾐ┞ příjeﾏIe a ┗ráIeﾐí prostředků ﾐa účet IizíIh prostředků ふfiﾐaﾐčﾐí ┗┞pořádáﾐíぶ je 
┗┞hláškou staﾐo┗eﾐo zpra┗idla ﾐa 15. úﾐora roku ﾐásledujíIího po roce, ve kteréﾏ H┞l projekt ukoﾐčeﾐ 
podle ﾐíže uvedeﾐé defiﾐiIe. 

Ukoﾐčeﾐíﾏ projektu se pro účel┞ fiﾐaﾐčﾐího ┗┞pořádáﾐí se státﾐíﾏ rozpočteﾏ rozuﾏí: 

 Huď okaﾏžik upl┞ﾐutí lhůt┞ pro podáﾐí žádosti o přezkuﾏ po oHdržeﾐí sIh┗áleﾐé zá┗ěrečﾐé )oR 
projektu/ŽoP, 

 okaﾏžik oHdržeﾐí staﾐo┗iska k podaﾐé žádosti o přezkuﾏ, 
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 ﾐeHo okaﾏžik oHdržeﾐí doplatku. 

V ráﾏIi fiﾐaﾐčﾐího ┗┞pořádáﾐí příjeﾏIe: 

 předkládá forﾏulář fiﾐaﾐčﾐího ┗┞pořádáﾐí ふpoužije se forﾏulář podle t┞pu příjeﾏIeぶ, který je 
přílohou ┗┞hlášk┞ č. 367/2015 Sb. Teﾐto forﾏulář předkládá ŘO souhrﾐﾐě za ┗šeIhﾐ┞ dotaIe 
oHdržeﾐé od MŠMT ﾐa projekt┞, které ┗ daﾐéﾏ roIe podléhají fiﾐaﾐčﾐíﾏu ┗┞pořádáﾐí. V případě 
zjedﾐodušenýIh projektů se Ielko┗ýﾏ oHjeﾏeﾏ použitýIh prostředků rozuﾏí souhrﾐﾐá ┗ýše 
částek za jedﾐotk┞ akti┗it zjedﾐodušeﾐého projektu ┗ rozsahu, ┗ ﾐěﾏž H┞l┞ příjeﾏIi splﾐěﾐ┞ 
podﾏíﾐk┞ jejiIh použití staﾐo┗eﾐé ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, tzﾐ. ┗ýše dotace 

odpo┗ídajíIí počtu ﾐaplﾐěﾐýIh ┗ýstupů; 

 ┗raIí ﾐepoužité fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ a prostředk┞ ┗ ráﾏIi akti┗it s ﾐáz┗eﾏ „Úspor┞ k rozděleﾐí“ zpět 
ŘO v případě, že ﾐedošlo k dosažeﾐí hodﾐot ﾐeHo k doložeﾐí ┗ýstupů a ┗ýsledků projektu. 

7.3.4. Nedosažeﾐí účelu dotaIe při ukoﾐčeﾐí projektu 

PříjeﾏIe ﾏusí splﾐit účel dotaIe, ﾐa jehož dosažeﾐí ﾏu byla dotace poskytnuta. Účel dotaIe je 
speIifiko┗áﾐ ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. PříjeﾏIi, který ﾐejpozději k datu ukoﾐčeﾐí 
realizaIe ﾐesplﾐí účel dotaIe, ﾐe┗zﾐiká ﾐárok ﾐa žádﾐou část dotaIe32. ŘO krátí ┗ ZZoR projektu/ŽoP 
┗šeIhﾐ┞ předložeﾐé ┗ýdaje a ┗┞z┗e příjeﾏIe ﾐa základě ustaﾐo┗eﾐí §ヱヴf odst. ン rozpočto┗ýIh pra┗idel 

k ┗ráIeﾐí doposud posk┞tﾐutýIh prostředků ﾐa Haﾐko┗ﾐí účet ŘO ve staﾐo┗eﾐé lhůtě. U takto 

příjeﾏIeﾏ ┗ráIeﾐýIh prostředků platí, že ﾐedošlo k porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě a ŘO na základě § 14f 

odst. 7 rozpočto┗ýIh pra┗idel pouze iﾐforﾏuje příslušﾐý orgáﾐ fiﾐaﾐčﾐí sprá┗┞ o ┗┞dáﾐí ┗ýz┗┞ k ┗ráIeﾐí 
dotaIe a o toﾏ, jak H┞lo ﾐa ┗ýz┗u reago┗áﾐo. 

7.3.5. Předčasﾐé/ﾐestaﾐdardﾐí ukoﾐčeﾐí projektu 

1) Odstoupeﾐí od realizaIe projektu ze straﾐ┞ žadatele před v┞dáﾐíﾏ právﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞ 

Žadatel žádá o odstoupeﾐí od realizaIe projektu, ﾐapř. z dů┗odu ﾐeakIeptaIe podﾏíﾐek prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, prostředﾐiIt┗íﾏ IS KPヱヴ+, fuﾐkIioﾐalit┞ Stáhﾐout žádost a ﾐásledﾐýﾏ 
┗┞plﾐěﾐíﾏ a odesláﾐí předdefiﾐo┗aﾐého forﾏuláře33.  

ŘO ﾐe┗┞dá prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ a ﾐásledﾐě ┗┞rozuﾏí žadatele o akIeptaIi žádosti 
o odstoupeﾐí od realizaIe projektu.  

2) Předčasﾐé ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu s v┞daﾐýﾏ právﾐíﾏ akteﾏ o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞  

RealizaIe projektu podpořeﾐého z OP VVV ﾏůže Hýt ukoﾐčeﾐa oproti terﾏíﾐůﾏ u┗edeﾐýﾏ ┗ prá┗ﾐíﾏ 
aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ i dří┗e ふdále jeﾐ „předčasﾐé či dří┗ější ukoﾐčeﾐí projektu“ぶ. Dří┗ější 
ukoﾐčeﾐí projektu, resp. zﾏěﾐa data ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe, je ┗žd┞ po┗ažo┗áﾐo za podstatﾐou 
zﾏěﾐu projektu. PříjeﾏIe prostředﾐiIt┗íﾏ IS KPヱヴ+ podá žádost o podstatﾐou zﾏěﾐu projektu 

                                                 
32  ŘO posuzuje ﾐaplﾐěﾐí iﾐdikátorů a dosažeﾐí účelu dotaIe také s ohledeﾏ ﾐa k┗alitu předkládaﾐýIh ┗ýstupů projektu. ŘO si 

┗┞hrazuje prá┗o ﾐa základě e┝pertﾐího posouzeﾐí ozﾐačit jedﾐotli┗é ┗ýstup┞ jako ﾐe┗┞ho┗ujíIí. 

33  NeHo prostředﾐiIt┗íﾏ elektroﾐiIké dato┗é sIhráﾐk┞. 
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na předčasﾐé ukoﾐčeﾐí projektu s u┗edeﾐíﾏ dů┗odů. Pokud ŘO žádosti ┗┞ho┗í, ┗┞dá rozhodﾐutí o zﾏěﾐě, 

kde staﾐo┗í ﾐo┗ý terﾏíﾐ ふdatuﾏぶ pro ukoﾐčeﾐí ふf┞ziIkéぶ realizaIe projektu. PříjeﾏIe pak předloží 
zá┗ěrečﾐou zprá┗u o realizaIi projektu ふ┗iz kapitola 7.1.2.ぶ, a to ﾐejpozději do 40 praIo┗ﾐíIh dﾐí 
od ukoﾐčeﾐí ふf┞ziIkéぶ realizaIe projektu. 

Předčasﾐé ukoﾐčeﾐí je v zásadě uﾏožňo┗áﾐo v případeIh, kd┞ příjeﾏIe i přes dří┗ější ukoﾐčeﾐí f┞ziIké 
realizace projektu dosáhﾐe účelu dotaIe defiﾐo┗aﾐé ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

V┞hověﾐí žádosti o předčasﾐé ukoﾐčeﾐí projektu 

ŘO ﾐa základě žádosti staﾐo┗í ┗ rozhodﾐutí o zﾏěﾐě ﾐo┗é datuﾏ ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu. 
V zá┗islosti ﾐa okolﾐosteIh ukoﾐčeﾐí projektu ﾏůže dojít k pozasta┗eﾐí fiﾐaﾐIo┗áﾐí projektu či ke sﾐížeﾐí 
posk┞tﾐuté částk┞ dotaIe. 

V případě, kd┞ H┞la alespoň forﾏálﾐě zahájeﾐa f┞ziIká realizaIe projektu, je příjeﾏIe za┗ázáﾐ předložit 
)oR projektu za oHdoHí, ┗e kteréﾏ dispoﾐo┗al s prostředk┞ ŘO (za datuﾏ ukoﾐčeﾐí ふf┞ziIkéぶ realizaIe 
projektu Hude po┗ažo┗áﾐo ﾐo┗é datuﾏ staﾐo┗eﾐé ┗ rozhodﾐutí o zﾏěﾐěぶ, ﾐeﾐí-li této po┗iﾐﾐosti 
zbaven v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, resp. rozhodﾐutí o zﾏěﾐě. PříjeﾏIe pro┗ede 
fiﾐaﾐčﾐí ┗┞pořádáﾐí dle ┗┞hlášk┞ č. ンヶΑ/ヲヰヱヵ SH., ┗iz kapitola 7.3.3. 

Předčasﾐé ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizace projektu v případeIh, kd┞ projekt ﾐedosáhﾐe účelu dotace 

u┗edeﾐého ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, je uﾏožﾐěﾐo jeﾐ ┗e ┗ýjiﾏečﾐýIh případeIh, 
ze z┗lášť zá┗ažﾐýIh dů┗odů. 

Nev┞hověﾐí žádosti o předčasﾐé ukoﾐčeﾐí projektu 

Pokud ŘO ﾐev┞hoví žádosti o předčasﾐé ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu a příjeﾏIe 
ﾐeIhIe/ﾐeﾏůže projekt dále realizo┗at, tzﾐ., ﾐeﾏůže řádﾐě a ┗čas ﾐaplﾐit účel dotaIe, pak 
dle ustaﾐo┗eﾐí § ヱヵ zákoﾐa rozpočto┗ýIh pra┗idel ŘO zahájí řízeﾐí o odﾐětí dotaIe.  

Řízeﾐí o odﾐětí dotaIe 

Pokud H┞la dotaIe posk┞tﾐuta ふtj. H┞l ┗┞dáﾐ prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞) a ŘO zjistí, že 
došlo k ﾐaplﾐěﾐí podﾏíﾐek staﾐo┗eﾐýIh ┗ § ヱヵ zákoﾐa č. ヲヱΒ/ヲヰヰヰ SH., o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh, 
ﾏůže Hýt zahájeﾐo řízeﾐí o odﾐětí dotaIe.  

ŘO zahájí řízeﾐí o odﾐětí dotaIe Huď z ﾏoIi úředﾐí, ﾐeHo ﾐa žádost příjeﾏIe, který ozﾐáﾏí ﾐezájeﾏ 
realizovat projekt. K odﾐětí dotaIe lze přistoupit tehd┞, pokud příjeﾏIe ještě ﾐeoHdržel fiﾐaﾐčﾐí 
prostředk┞ ﾐeHo oHdržeﾐé fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ ﾐepoužil ふtj. ﾐedošlo k porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐěぶ.  

Řízeﾐí o odﾐětí dotaIe proHíhá forﾏou sprá┗ﾐího řízeﾐí dle zákoﾐa č. ヵヰヰ/ヲヰヰヴ SH., sprá┗ﾐí řád. 
Výsledkeﾏ sprá┗ﾐího řízeﾐí je ┗┞dáﾐí sprá┗ﾐího rozhodﾐutí, jiﾏž Hude dotaIe odejﾏuta. Sprá┗ﾐí 
rozhodﾐutí Hude oHsaho┗at lhůtu, do které ﾏusí příjeﾏIe dosud posk┞tﾐuté prostředk┞ ┗rátit 
a ideﾐtifikaIi účtů, ﾐa které ﾏají Hýt t┞to fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ pře┗edeﾐ┞. Na toto řízeﾐí se ┗ztahují 
oHeIﾐé předpis┞ o sprá┗ﾐíﾏ řízeﾐí, proto je ﾏožﾐé proti rozhodﾐutí ŘO o odﾐětí dotaIe podat rozklad34. 

K odﾐětí dotaIe lze přistoupit, pouze pokud dosud ﾐedošlo k porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě ve vztahu 

k částIe dotaIe, která ﾏá Hýt odejﾏuta.35  

                                                 
34  Viz zákoﾐ č. ヵヰヰ/ヲヰヰヴ SH., sprá┗ﾐí řád. 

35  Porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě je řešeﾐo prostředﾐiIt┗íﾏ orgáﾐu fiﾐaﾐčﾐí sprá┗┞.  
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7.4. UIhováváﾐí dokuﾏeﾐtů 

7.4.1. OHeIﾐá pravidla pro uIhováváﾐí dokuﾏeﾐtů a dokladů vztahujíIíIh se k projektu  

UIho┗á┗áﾐí dokuﾏeﾐtů a dokladů spisů spojeﾐýIh s OP VVV se řídí zákoﾐeﾏ o arIhi┗ﾐiIt┗í a spiso┗é služHě, 

dále ustaﾐo┗eﾐíﾏi OHeIﾐého ﾐařízeﾐí, zejﾏéﾐa čl. ヱヴヰ, Nařízeﾐíﾏ Koﾏise ┗ přeﾐeseﾐé pra┗oﾏoIi ふEUぶ 
č. 480/201436.  

7.4.2. Výčet dokuﾏeﾐtů a výstupů projektu, které podléhají uIhováváﾐí 

Přehled dokuﾏeﾐtů, které je třeHa uIho┗á┗at37: 

 dokuﾏeﾐt┞ předkládaﾐé k žádosti o podporu (podroHﾐý přehled je u┗edeﾐ ┗e ┗ýz┗ě, ┗iz kapitola 5); 

 dokuﾏeﾐt┞ předkládaﾐé k prá┗ﾐíﾏu aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ふpodroHﾐý přehled ┗iz 
kapitola 6.4.); 

 doklad┞ prokazujíIí přísliH a přizﾐáﾐí dotace ふ┗četﾐě příloh a případﾐýIh dodatkůぶ – prá┗ﾐí akt 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpory; 

 dokumenty k zadá┗aIíﾏ řízeﾐíﾏ – dokuﾏeﾐtaIe o zakázkáIh a zázﾐaﾏ┞ o elektroﾐiIkýIh úkoﾐeIh 
sou┗isejíIíIh s realizaIí zakázek; 

 doklad┞ prokazujíIí účel použití posk┞tﾐutí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků, ﾐapř. ŽoP; 

 doklady ke zprá┗áﾏ o realizaci projektu; 

 dokuﾏeﾐt┞ sou┗isejíIí s pro┗áděﾐíﾏ koﾐtrol ze straﾐ┞ řídiIího orgáﾐu a dalšíIh orgáﾐů; 

 úplﾐá korespoﾐdeﾐIe, kterou příjeﾏIe oHdržel ze straﾐ┞ řídiIího orgáﾐu a iﾏpleﾏeﾐtačﾐího orgáﾐu 
ﾐeHo ﾐa t┞to orgáﾐ┞ zaslal; 

 další podklad┞ ┗ztahujíIí se k projektu a jeho realizaIi, které dokuﾏeﾐtují průHěh adﾏiﾐistraIe 
projektu od podáﾐí žádosti o podporu po zá┗ěrečﾐé ┗┞hodﾐoIeﾐí, ┗četﾐě doložeﾐí splﾐěﾐí ukazatelů 
┗ýstupů operaIe, dosažeﾐýIh hodﾐot iﾐdikátorů. 

7.4.3. Pravidla uIhováváﾐí dokuﾏeﾐtů 

PříjeﾏIe je poviﾐeﾐ uIhovávat dokuﾏeﾐt┞ spojeﾐé s realizaIí projektu.  

U dokuﾏeﾐtů, které jakožto origiﾐál┞ e┝istují ┗ IS KP14+ (resp. MS2014+), o┗šeﾏ příjeﾏIe ﾐeﾐí po┗iﾐeﾐ 
zajistit jejiIh uIho┗á┗áﾐí ┗ origiﾐále ﾐa ﾏístě odlišﾐéﾏ od IS KP14+ (resp. MS2014+). Pokud je v tomto 

                                                 
36 Staﾐo┗uje podroHﾐé ﾏiﾐiﾏálﾐí požada┗k┞ ﾐa auditﾐí stopu, pokud jde o účetﾐí zázﾐaﾏ┞, které ﾏají Hýt uIho┗áﾐ┞, 

a o podklad┞, které ﾏají Hýt uIho┗á┗áﾐ┞ ﾐa úro┗ﾐi Iertifikačﾐího orgáﾐu, řídiIího orgáﾐu, zprostředkujíIíIh suHjektů 
a příjeﾏIů podpor┞ a Pro┗áděIíﾏ ﾐařízeﾐíﾏ Koﾏise ふEUぶ č. Βヲヱ/ヲヰヱヴ ze dﾐe ヲΒ. čer┗eﾐIe ヲヰヱヴ, kterýﾏ se staﾐo┗í pra┗idla 
pro uplatňo┗áﾐí ﾐařízeﾐí ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞, pokud jde o podroHﾐá ujedﾐáﾐí pro pře┗od 
a sprá┗u příspě┗ků z prograﾏu, podá┗áﾐí zprá┗ o finaﾐčﾐíIh ﾐástrojíIh, teIhﾐiIké ┗lastﾐosti iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh 
opatřeﾐí k operaIíﾏ a s┞stéﾏ pro zazﾐaﾏeﾐá┗áﾐí a uIho┗á┗áﾐí údajů. 

37  Na jedﾐotli┗ýIh úro┗ﾐíIh iﾏpleﾏeﾐtačﾐí struktur┞ ﾐelze staﾐo┗it sezﾐaﾏ dokuﾏeﾐtů určeﾐýIh k uIho┗á┗áﾐí, a to jedﾐak 
z dů┗odu odlišﾐého ﾐáz┗oslo┗í ﾐa jedﾐotli┗ýIh úro┗ﾐíIh iﾏpleﾏeﾐtačﾐí struktur┞, a dále z ﾐeﾏožﾐosti staﾐo┗it ta┝ati┗ﾐí 
┗ýčet. 
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iﾐforﾏačﾐíﾏ s┞stéﾏu k dispozici pouze skeﾐ dokuﾏeﾐtu, ﾏusí uIho┗áﾐí origiﾐálu ふči o┗ěřeﾐé kopieぶ 
zajistit příjeﾏIe. 

Ve ┗azHě ﾐa potřeHu zajištěﾐí řádﾐé fuﾐkIe s┞stéﾏu pro zázﾐaﾏ a uIho┗á┗áﾐí účetﾐíIh zázﾐaﾏů 
pro každou čiﾐﾐost je staﾐo┗eﾐý terﾏíﾐ, po který ﾏusí Hýt origiﾐálﾐí dokuﾏeﾐt┞ k dispozici koﾐtrolﾐíﾏ 
orgáﾐůﾏ do 31. 12. 203338, pokud legislativa nestanovuje pro ﾐěkteré t┞p┞ dokuﾏeﾐtů doHu delší.  

  

                                                 
38  Lhůta H┞la ﾐasta┗eﾐa s ohledem na čl. ヱヴヰ OHeIﾐého ﾐařízeﾐí, které staﾐo┗uje, že doHa, po kterou ﾏusí Hýt origiﾐálﾐí 

dokumenty k dispoziIi Koﾏisi a E┗ropskéﾏu účetﾐíﾏu d┗oru ┗ souladu s čláﾐkeﾏ ヱヴヰ OHeIﾐého ﾐařízeﾐí jsou d┗a rok┞ 
od předložeﾐí účetﾐí zá┗ěrk┞ OP VVV, ┗ ﾐíž jsou zahrﾐut┞ koﾐečﾐé ┗ýdaje ukoﾐčeﾐé čiﾐﾐosti. 
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8. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA FINANČNÍHO ŘÍ)ENÍ 

8.1. FiﾐaﾐIováﾐí projektu 

FiﾐaﾐIo┗áﾐí v případě zjedﾐodušeﾐýIh projektů proHíhá způsobem ex-ante a je posk┞to┗áﾐo ﾐa základě 
┗┞užití staﾐdardﾐí stupﾐiIe jedﾐotko┗ýIh ﾐákladů. 

Staﾐdardﾐí stupﾐiIe jedﾐotko┗ýIh ﾐákladů je jedﾐíﾏ z ﾏožﾐýIh druhů tz┗. zjedﾐodušeﾐého ┗┞kazo┗áﾐí 
způsoHilýIh ┗ýdajů. V toﾏto režiﾏu ﾐejsou způsoHilé ┗ýdaje projektů kalkulo┗áﾐ┞ ﾐa základě skutečﾐě 
┗zﾐiklýIh ┗ýdajů a ﾐejsou doklado┗áﾐ┞ jedﾐotli┗ýﾏi účetﾐíﾏi doklad┞. Předpokládaﾐé ┗ýdaje 
na dosažeﾐí staﾐo┗eﾐého ┗ýstupu akti┗it┞ jsou předeﾏ staﾐo┗eﾐ┞ ze straﾐ┞ ŘO, a ┗ případě doložeﾐí 
požado┗aﾐého ┗ýstupu ┗ ZoR projektu je částka akti┗it┞ ふﾐeHo její dílčí částぶ po┗ažo┗áﾐa za způsoHilé 
┗┞účto┗áﾐí ┗ýdajů. 

)půsoH fiﾐaﾐIo┗áﾐí, a ┗ případě e┝-aﾐte fiﾐaﾐIo┗áﾐí také s┞stéﾏ pro┗áděﾐí záloho┗ýIh plateH ze straﾐ┞ 
ŘO, je defiﾐo┗áﾐ ve ┗ýz┗ě, ﾐíže jsou popsáﾐ┞ pouze oHeIﾐé priﾐIip┞.  

V ráﾏIi jedﾐotli┗ýIh ┗ýze┗ zjedﾐodušeﾐýIh projektů jsou záloho┗é platH┞ zasíláﾐ┞ pře┗ážﾐě ┗ pe┗ﾐýIh 
terﾏíﾐeIh, ﾐezá┗islýIh ﾐa ┗ýši ┗┞účto┗áﾐí ┗ ráﾏIi předložeﾐýIh průHěžﾐýIh ŽoP, případﾐě ﾏohou Hýt 
┗ýz┗ou staﾐo┗eﾐ┞ další způsoH┞. 

Prvﾐí zálohová platHa je příjeﾏIi odesláﾐa zpravidla do 30 praIovﾐíIh dﾐů od v┞dáﾐí právﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/převodu podpor┞, ﾐejdříve však ヶヰ dﾐů před pláﾐovaﾐýﾏ zahájeﾐíﾏ f┞ziIké realizaIe 
projektu. ProIeﾐtﾐí ┗ýše záloho┗é platH┞ je staﾐo┗eﾐa ┗ýz┗ou. Prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpor┞ staﾐo┗uje její aHsolutﾐí částku i terﾏíﾐ, ke kteréﾏu ŘO pr┗ﾐí záloho┗ou platHu ┗┞platí. 

V případě, že fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ jsou příjeﾏIi posk┞to┗áﾐ┞ ﾐa základě tz┗. průtoko┗é dotaIe ふ┗iz 
kapitola 8.4), je pr┗ﾐí záloho┗á platHa příjeﾏIi proplaIeﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ krajského účtu. ŘO zašle 
příslušﾐéﾏu krajskéﾏu úřadu prů┗odﾐí dopis, který oHsahuje iﾐforﾏaIe o posk┞tﾐuté dotaIi, potřeHﾐé 
údaje pro ideﾐtifikaIi daﾐého fiﾐaﾐčﾐího pře┗odu a záro┗eň žádost o pře┗od prostředků oHIi/PO Hez 
zH┞tečﾐého odkladu. Jsou-li posk┞to┗áﾐ┞ prostředk┞ příspě┗ko┗é orgaﾐizaIi oHIe, ted┞ d┗oustupňo┗ě 
skrze rozpočet ﾐejeﾐ kraje, ale i oHIe, jsou t┞to iﾐforﾏaIe zahrﾐut┞ též do prů┗odﾐího dopisu, který 
adresuje kraj daﾐé oHIi. V případě, že je pr┗ﾐí záloho┗á platHa příjeﾏIi proplaIeﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ 
doHro┗olﾐého s┗azku oHIí, tak ﾏu ŘO zašle prů┗odﾐí dopis, který oHsahuje iﾐforﾏaIi o posk┞tﾐuté 
dotaIi, potřeHﾐé údaje pro ideﾐtifikaIi daﾐého fiﾐaﾐčﾐího pře┗odu a záro┗eň žádost o pře┗od 
prostředků příspě┗ko┗é orgaﾐizaIi Hez zH┞tečﾐého odkladu. Přílohou tohoto dopisu je ┗zor prá┗ﾐího 
aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Další záloho┗é platH┞ jsou zasíláﾐ┞ dle koﾐkrétﾐího způsoHu fiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗ ráﾏIi ┗ýz┗┞, ﾐapř.: 

1) V pe┗ﾐýIh terﾏíﾐeIh Hez ┗azH┞ ﾐa fiﾐaﾐčﾐí ┗┞jádřeﾐí předložeﾐýIh ┗ýstupů ┗ ZoR projektu a ŽoP. 

2) PrůHěžﾐé platH┞ předfiﾐaﾐIo┗áﾐí ┗e ┗ýši fiﾐaﾐčﾐího ┗┞jádřeﾐí předložeﾐýIh a sIh┗áleﾐýIh ┗ýstupů 
v ZoR projektu a ŽoP. 
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8.2. SpolufiﾐaﾐIováﾐí v projektech OP VVV 

Podpora je posk┞to┗áﾐa forﾏou ﾐe┗ratﾐé příﾏé podpory až do ┗ýše ヱヰヰ % Ielko┗ýIh způsoHilýIh 
┗ýdajů projektu. Míra spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí OP VVV z ESF dosáhﾐe ﾏa┝iﾏálﾐě Βヵ % a zHý┗ajíIíIh ﾏiﾐiﾏálﾐě 
15 % bude hrazeno z ﾐárodﾐíIh zdrojů, ať již příﾏo ze zdrojů státﾐího rozpočtu ﾐeHo z ┗lastﾐíIh zdrojů 
žadatele/příjeﾏIe.  

Koﾐkrétﾐí ﾏíra spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾐa projekteIh se liší: 

- dle prá┗ﾐí forﾏ┞ příjeﾏIe a jeho čiﾐﾐostí, 

- dle kategorie regioﾐu, ┗e které Hude projekt realizo┗áﾐ. 

Poﾏěr rozděleﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh prostředků ﾏezi prograﾏo┗é oHlasti OP VVV zadá┗á žadatel do IS KP14+ 

v žádosti o podporu ふ┗ ráﾏIi Kategorie regioﾐu, ┗iz kapitola SpeIifiIké Iíle ┗ Uživatelské příručIe 
IS KP14+ – Pok┞ﾐ┞ pro v┞plﾐěﾐí forﾏuláře žádosti o podporu – )jedﾐodušeﾐé projekty), z kterého 
ﾐásledﾐě ﾏoﾐitoro┗aIí s┞stéﾏ ┗┞počítá rozpad┞ zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾏezi EU, SR a ┗lastﾐí zdroje 
žadatele/příjeﾏIe. Teﾐto poﾏěr ﾐepředstavuje spolufiﾐaﾐIováﾐí v projektu ze zdrojů EU, SR a zdrojů 
žadatele/příjeﾏIe.  

Přípustﾐé koﾏHiﾐaIe prograﾏo┗ýIh oHlastí a ﾏísta realizaIe jsou ┗žd┞ staﾐo┗eﾐ┞ ┗ ráﾏIi koﾐkrétﾐí 
┗┞hlášeﾐé ┗ýz┗┞. Pro žadatele/příjeﾏIe jsou t┞to přípustﾐé koﾏHiﾐaIe zá┗azﾐé. 

Po┗iﾐﾐá ﾏíra spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí žadatele/příjeﾏIe dle prá┗ﾐí forﾏ┞ žadatele/příjeﾏIe se 
v ﾏoﾐitoro┗aIíﾏ s┞stéﾏu doplﾐí autoﾏatiIk┞, žadatel/příjeﾏIe ji ale ﾏůže ふ┗ ﾐěkterýIh případeIh 
ﾏusíぶ upra┗it. Nikd┞ ┗šak ﾐesﾏí Hýt tato hodﾐota ﾐižší, ﾐež jaká je ﾐasta┗eﾐa ┗e ┗ýz┗ě.  

Po┗iﾐﾐou ﾏíru spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí dle t┞pu žadatele/příjeﾏIe a zaﾏěřeﾐí jeho akti┗it staﾐo┗ují Pra┗idla 
spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí e┗ropskýIh strukturálﾐíIh a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020, 

┗┞daﾐá Miﾐisterst┗eﾏ fiﾐaﾐIí ふIelé zﾐěﾐí ﾐalezﾐete ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh 
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/strukturalni-fondy).  

) tohoto dokuﾏeﾐtu ┗┞plý┗ají poﾏěr┞ zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí u┗edeﾐé ﾐíže ┗ TaHulIe č. ヱ – přehled ﾏír┞ 
spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí příjeﾏIů ┗ projekteIh ┗ prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ-2020. 

V případě, že jsou žadateleﾏ/příjeﾏIeﾏ právﾐiIké osoH┞ v┞koﾐávajíIí čiﾐﾐost škol a školskýIh 
zařízeﾐí ふškol┞ a školská zařízeﾐí, která jsou zapsaﾐá ve školskéﾏ rejstříkuぶ, je ﾏíra spolufiﾐaﾐIováﾐí 
z vlastﾐíIh zdrojů žadatele/příjeﾏIe ヰ % z IelkovýIh způsoHilýIh výdajů projektu. 

Na základě ┗ýsledﾐýIh poﾏěrů zdrojů fiﾐaﾐIo┗áﾐí dle žádosti o podporu je staﾐo┗eﾐ fi┝ﾐí poﾏěr, 
kterýﾏ se Hěheﾏ realizaIe projektu rozpadají ┗eškeré platH┞ ﾐa podíl EU, SR a ┗lastﾐí podíl 
žadatele/příjeﾏIe. 

 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/strukturalni-fondy
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Tabulka č. 1 – Přehled ﾏír┞ spolufiﾐaﾐIováﾐí příjeﾏIů v projektech v prograﾏovém oHdoHí ヲヰヱヴ–
2020 – rozpad zdrojů fiﾐaﾐIovaﾐí 

T┞p příjeﾏIe 

Méﾐě rozviﾐuté regioﾐ┞ – ESF Úzeﾏí regioﾐu hlavﾐího ﾏěsta Praha – ESF 

EU podíl 
% 

Národﾐí podíl  
% 

Celkem 

% 

EU podíl 
% 

Národﾐí podíl  
% 

Celkem 

% 
ESF SR PříjeﾏIe ESF SR PříjeﾏIe 

Orgaﾐizačﾐí složk┞ státu 
a příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe státu 
ふ┗ztahuje se ro┗ﾐěž ﾐa škol┞ 
a školská zařízeﾐí zřizo┗aﾐá 
ministerstvy dle paragrafu 8 

odst. 2 až ヴ zákoﾐa 
č. 561/2004 Sb., a ﾐa státﾐí 
┗┞soké škol┞ぶ 

85 15 0 100 50 50 0 100 

Prá┗ﾐiIké osoH┞ ┗┞koﾐá┗ajíIí 
čiﾐﾐost škol a školskýIh 
zařízeﾐí ふškol┞ a školská 
zařízeﾐí, která jsou zapsaﾐá 
ve školskéﾏ rejstříkuぶ  

85 15 min. 0 100 50 50 min. 0 100 

Úzeﾏﾐí saﾏosprá┗ﾐé Ielk┞ 
a jejiIh příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe 

85 max. 10 min. 5 100 50 max. 45 min. 5 100 

Veřejﾐé ┗┞soké škol┞ 
a ┗ýzkuﾏﾐé orgaﾐizaIe 

85 max. 10 min. 5 100 50 max. 45 min. 5 100 

Soukroﾏoprá┗ﾐí suHjekt┞ 
┗┞koﾐá┗ajíIí ┗eřejﾐě 
prospěšﾐou čiﾐﾐost, jejiIhž 
hla┗ﾐíﾏ účeleﾏ čiﾐﾐosti ﾐeﾐí 
┗┞t┗ářeﾐí zisku39 

85 10 5 100 50 45 5 100 

Ostatﾐí suHjekt┞ ﾐeoHsažeﾐé 
┗e ┗ýše u┗edeﾐýIh 
kategoriíIh40 

85 0 min. 15 100 50 0 min. 50 100 

8.3. ÚčetﾐiItví a dokladováﾐí 

PříjeﾏIi jsou po┗iﾐﾐi ┗ést účetﾐiIt┗í ﾐeHo daňo┗ou e┗ideﾐIi ┗ souladu s prá┗ﾐíﾏi předpis┞ ČR, ale 

jedﾐotli┗é účetﾐí položk┞ ┗e s┗éﾏ účetﾐiIt┗í ﾐeHo daňo┗é e┗ideﾐIi ﾐeﾏusí přiřazo┗at ke koﾐkrétﾐíﾏu 
projektu a ﾐeﾏusí prokazo┗at skutečﾐě ┗zﾐiklé ┗ýdaje ┗e ┗ztahu k projektu účetﾐíﾏi doklady. 

                                                 
39  V případě ヱぶ podpor┞ ﾐeHo oIhraﾐ┞ osoH se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ a zﾐe┗ýhodﾐěﾐýIh osoH, ヲぶ soIiálﾐíIh služeH a akti┗it 

soIiálﾐího začleňo┗áﾐí, ンぶ akti┗it ┗ oHlasti ┗zdělá┗áﾐí a ヴぶ akti┗it soIiálﾐíIh a hospodářskýIh partﾐerů ┗ oHlasti soIiálﾐího 

dialogu Hude příjeﾏIe hradit ヰ % způsoHilýIh ┗ýdajů. )áro┗eň se do této kategorie žadatelů/příjeﾏIů řadí soukroﾏé 
┗┞soké škol┞, které jsou o. p. s. a z. ú., ﾐa které se ┗šak ﾐe┗ztahuje ﾏožﾐost sﾐížeﾐí ┗lastﾐího podílu spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí 
na 0 %. 

40  Do této kategorie žadatelů/příjeﾏIů se řadí také soukroﾏé ┗┞soké škol┞, které jsou a. s. nebo s. r. o. 
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U ┗ýdajů se dokládají podklad┞ ﾐezH┞tﾐé pro o┗ěřeﾐí, že čiﾐﾐosti ﾐeHo ┗ýstup┞, které jsou u┗edeﾐ┞ 
v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, H┞l┞ skutečﾐě pro┗edeﾐ┞. PříjeﾏIe ted┞ ﾐeﾏá po┗iﾐﾐost 
dokládat ┗ýši ┗ýdajů ﾐa dosažeﾐí ┗ýstupů akti┗it ┗ žádosteIh o platHu koﾐkrétﾐíﾏi účetﾐíﾏi doklad┞. 

8.4. Baﾐkovﾐí účet 

V ráﾏIi příloh k žádosti o podporu ﾐeHo před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ je 

příjeﾏIe ┗┞z┗áﾐ k ideﾐtifikaIi s┗ého Haﾐko┗ﾐího účtu. Baﾐko┗ﾐí účet ﾏůže Hýt založeﾐ u jakékoli┗ Haﾐk┞ 
oprá┗ﾐěﾐé půsoHit v České repuHliIe a ﾏusí Hýt ┗edeﾐ ┗ýhradﾐě ┗ ﾏěﾐě C)K. PlatH┞ příjeﾏIi je ﾏožﾐé 
poukázat pouze ﾐa účet speIifiko┗aﾐý ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. Subjekty 

┗┞jﾏeﾐo┗aﾐé ┗ § ン písﾏ. h) rozpočto┗ýIh pra┗idel, které ﾏají účt┞ ┗edeﾐ┞ u České ﾐárodﾐí Haﾐk┞ ふdále 
jen „ČNB“), jsou povinny u┗ádět pro účel┞ posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ pouze t┞to účt┞ zřízeﾐé u ČNB. 
PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ zaIho┗at s┗ůj Haﾐko┗ﾐí účet i po ukoﾐčeﾐí projektu až do doby fiﾐaﾐčﾐího 
┗┞pořádáﾐí, viz kapitola 7.3.3. 

Podﾏíﾐkou podpor┞ z OP VVV ﾐeﾐí saﾏostatﾐý Haﾐko┗ﾐí účet/podúčet pro daﾐý projekt. 

Je-li příjeﾏIeﾏ příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe zřízeﾐá krajem, jsou jí posk┞to┗áﾐ┞ prostředk┞ ze SR 
na předfiﾐaﾐIo┗áﾐí a ﾐárodﾐí spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí tz┗. průtokovou dotaIí, tj. dotace ze SR se do rozpočtu 
příjeﾏIe posk┞tuje prostředﾐiIt┗íﾏ kraje. 

Je-li příjeﾏIeﾏ příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe zřízeﾐá oHIí, jsou těﾏto příjeﾏIůﾏ posk┞to┗áﾐ┞ prostředk┞ ze SR ﾐa 
předfiﾐaﾐIo┗áﾐí a ﾐárodﾐí spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí ro┗ﾐěž tzv. průtokovou dotaIí, tj. dotace ze SR se do rozpočtu 
příjeﾏIe poskytuje prostředﾐiIt┗íﾏ kraje, v jehož oH┗odu leží příslušﾐá obec, která/ý je zřizo┗ateleﾏ daﾐého 
příjeﾏIe podpor┞. Následﾐě pak t┞to prostředk┞ ﾐa základě § ヲΒ odst. ヱヲ zákoﾐa o rozpočto┗ýIh pra┗idleIh 
úzeﾏﾐíIh rozpočtů zasílá příjeﾏIi podpor┞ jeho zřizo┗atel. 

Je-li příjeﾏIeﾏ příspě┗ko┗á orgaﾐizaIe zřízeﾐá s┗azkeﾏ oHIí, jsou těﾏto příjeﾏIůﾏ posk┞to┗áﾐ┞ prostředk┞ 
ze SR ﾐa předfiﾐaﾐIo┗áﾐí a ﾐárodﾐí spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí prostředﾐiIt┗íﾏ doHro┗olﾐého s┗azku oHIí. 

V prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ je ┗ oHou ┗ýše zﾏíﾐěﾐýIh případeIh průtoko┗ýIh dotaIí 
u┗edeﾐ kroﾏě účtu příjeﾏIe podpor┞ také účet kraje. Přestože jsou prostředk┞ posk┞to┗áﾐ┞ 
prostředﾐiIt┗íﾏ krajskýIh účtů, o oHjeﾏu a účelu prostředků určeﾐýIh ﾐa realizaIi sIh┗áleﾐého projektu 
ﾐeﾏůže kraj ふoHeI/s┗azek oHIí, ┗ případě, že zřizo┗ateleﾏ je oHeI/s┗azek oHIí) dále jakkoli┗ rozhodo┗at. 
OHjeﾏ a účel dotaIe jsou staﾐo┗eﾐ┞ prá┗ﾐíﾏ akteﾏ o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ┗┞daﾐýﾏ ŘO. 

8.5. )půsoHilé výdaje 

OHeIﾐé podﾏíﾐk┞ způsoHilosti výdaje 

Místﾐí způsoHilost výdaje  

Z hlediska uﾏístěﾐí projektů platí oHeIﾐá zásada, že ┗ýdaj projektu je způsoHilý, pokud je projekt realizo┗áﾐ 
ﾐa úzeﾏí, ﾐa které se ┗ztahuje prograﾏ, ┗ jehož ráﾏIi je podporo┗áﾐ. RealizaIe projektu ﾏiﾏo 
prograﾏo┗ou oHlast je ﾏožﾐá za splﾐěﾐí podﾏíﾐek u┗edeﾐýIh ┗ kapitole 5.2.2.41  

                                                 
41  Blíže ┗iz čl. Αヰ OHeIﾐého ﾐařízeﾐí ふヱンヰン/ヲヰヱンぶ a čl. ヱン ﾐařízeﾐí ふヱンヰヴ/ヲヰヱンぶ o ESF. 
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Místﾐí způsoHilost ﾏůže Hýt dále upřesﾐěﾐa ┗e ┗ýz┗ě/ﾐeHo ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě. 

Časová způsoHilost výdaje 

) hlediska času se způsoHilost ┗ýdajů posuzuje ┗e ┗ztahu k f┞ziIké realizaIi projektu – pokud byly 

akti┗it┞ zahájeﾐ┞ a ukoﾐčeﾐ┞ a ┗ýstup┞ dosažeﾐ┞ ┗ doHě realizaIe projektu, ﾏá se za to, že také 
jedﾐotko┗é ﾐáklad┞ ┗četﾐě adﾏiﾐistrati┗ﾐíIh ﾐákladů sou┗isejíIíIh s dosažeﾐíﾏ ┗ýstupů jsou z hlediska 

času způsoHilé. 

Pokud je ┗ýz┗ou uﾏožﾐěﾐo zahájit f┞ziIkou realizaIi před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpor┞, ﾏá žadatel/příjeﾏIe po┗iﾐﾐost řídit se platﾐou legislati┗ou ČR a EU a ┗ souladu s rozpočto┗ými 

pravidly.  

Naplﾐěﾐí podﾏíﾐk┞ souladu s prá┗ﾐíﾏi předpis┞ ČR a EU, souladu s pra┗idl┞ OP a podﾏíﾐkaﾏi podpor┞, 
přiﾏěřeﾐosti, časo┗é způsoHilosti, ┗azH┞ ﾐa prograﾏo┗ou oHlast a prokazatelﾐosti se posuzuje ┗žd┞ 
ve vztahu k prokázáﾐí realizo┗aﾐé jedﾐotk┞ ┗ ráﾏIi daﾐé aktivity. 

V ráﾏIi zjedﾐodušeﾐýIh projektů jsou Ielko┗é způsoHilé ┗ýdaje ┗┞kazo┗áﾐ┞ forﾏou staﾐdardﾐí stupﾐiIe 
jedﾐotko┗ýIh ﾐákladů ふdále jeﾐ „jedﾐotko┗é ﾐáklad┞“ぶ, která se ┗┞uží┗á ┗ projekteIh, ┗e kterýIh je 
ﾏožﾐé přesﾐě staﾐo┗it ﾏěřitelﾐý ┗ýstup ﾐeHo ┗ýsledek a je ﾏožﾐé jiﾏ přiřadit jedﾐotko┗é ﾐáklad┞. 

Celková ┗ýše způsoHilýIh ┗ýdajů projektu složeﾐého z jedﾐotko┗ýIh ﾐákladů se ro┗ﾐá součtu součiﾐů 
počtu realizo┗aﾐýIh jedﾐotek a příslušﾐého jedﾐotko┗ého ﾐákladu. Tzﾐ., ┗ýdajeﾏ se rozuﾏí jedﾐotko┗ý 
ﾐáklad, který odpo┗ídá počtu dosažeﾐýIh jedﾐotek. Výstup┞ jednotek a jedﾐotko┗é ﾐáklad┞ za jedﾐotli┗é 
┗ýstup┞ staﾐo┗í ŘO. 

Výše způsoHilýIh ┗ýdajů projektu ﾐeﾏá žádﾐou ┗azHu ﾐa účetﾐí zázﾐaﾏ┞ a účetﾐí doklad┞ příjeﾏIe. 

)jedﾐodušeﾐé ┗┞kazo┗áﾐí ﾐákladů ﾐeos┗oHozuje příjeﾏIe od po┗iﾐﾐosti dodržo┗at plﾐě pravidla EU 

a prá┗ﾐí předpis┞ ČR týkajíIí se ﾐapříklad puHliIit┞, zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek, ro┗ﾐýIh příležitostí, 
udržitelﾐého ži┗otﾐího prostředí, ┗eřejﾐé podpory, atd. 

Je-li zjištěﾐo porušeﾐí postupů zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek ﾐeHo pra┗idel puHliIit┞, ﾏůže Hýt oHtížﾐé, či 
dokoﾐIe ﾐeﾏožﾐé, ┗┞číslit přesﾐý dopad ﾐa projekt. V případě zjištěﾐí tako┗ého porušeﾐí staﾐo┗í ŘO 

příjeﾏIi podpor┞ fiﾐaﾐčﾐí opra┗u za porušeﾐí těIhto postupů či pra┗idel dle sﾐížeﾐýIh od┗odů 

za porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě při porušeﾐí po┗iﾐﾐostí při zadá┗áﾐí zakázek viz příloha prá┗ﾐí akt 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

V případě, že ┗ ráﾏIi adﾏiﾐistrati┗ﾐího o┗ěřeﾐí, je ze straﾐ┞ ŘO zjištěﾐo poIh┞Heﾐí, které ﾏá za ﾐásledek 
ﾐesIh┗áleﾐí dosažeﾐýIh jedﾐotek/┗ýstupů, odpo┗ídajíIí jedﾐotko┗é ﾐáklad┞ jsou po┗ažo┗áﾐ┞ za ﾐezpůsoHilé 
┗ýdaje a ﾐejsou ze straﾐ┞ ŘO proplaceny. 

)a ﾐezpůsoHilé ┗ýdaje jsou po┗ažo┗áﾐ┞ ┗ýdaje, které jsou spojeﾐé s fiﾐaﾐIo┗áﾐíﾏ udržitelﾐosti projektů 
podpořeﾐýIh z předIhozího prograﾏo┗ého oHdoHí ふza podporu udržitelﾐosti ﾐeﾐí po┗ažo┗áﾐ roz┗oj 
projektů podpořeﾐýIh z předIhozího prograﾏo┗ého oHdoHíぶ. 

8.6. Příjﾏ┞ projektu 

)jedﾐodušeﾐé projekt┞ zpra┗idla ﾐegeﾐerují příjﾏ┞, ┗ýjiﾏku ﾏohou t┗ořit příjeﾏIi z řad ﾏateřskýIh 
a soukroﾏýIh základﾐíIh škol, u kterýIh H┞ ┗ průHěhu realizaIe projektu došlo k ﾐa┗ýšeﾐí úplat┞ 
za ┗zdělá┗áﾐí. 
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V těIhto případeIh je ﾐutﾐé, aH┞ příjeﾏIe ┗ případě ﾐa┗ýšeﾐí úplat┞ za ┗zdělá┗áﾐí doložil ┗ ZoR projektu 

dů┗od┞ tohoto ﾐa┗ýšeﾐí ふﾐapř. růst pro┗ozﾐíIh ﾐákladůぶ, které ﾏusí Hýt jiﾐé ﾐež je saﾏotﾐá realizaIe 
projektu. 

8.7. Úspor┞ projektu 

V┞t┗oří-li se při zﾏěﾐě akti┗it┞ zjedﾐodušeﾐého projektu kladﾐý rozdíl ﾏezi ﾐáklad┞ pů┗odﾐí a ﾐo┗ě 
┗┞t┗ořeﾐé akti┗it┞, ┗zﾐiká ﾐa projektu úspora, kterou příjeﾏIe ﾏůže: 

– prostředﾐiIt┗íﾏ podstatﾐé zﾏěﾐ┞ ふ┗ýzﾐaﾏﾐéぶ přesuﾐout uspořeﾐé fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ do ﾐo┗ě 
┗┞t┗ořeﾐé položk┞ rozpočtu s ﾐáz┗eﾏ „Úspor┞ k rozděleﾐí“, a to z┗lášť ┗ ráﾏIi každého 
speIifiIkého Iíle. V průHěhu realizaIe projektu je ﾏožﾐé prostředk┞ ┗ položIe „Úspor┞ 

k rozděleﾐí“ ┗┞užít ﾐa pořízeﾐí jiﾐýIh akti┗it )P, které po┗edou k ﾐaplﾐěﾐí účelu dotaIe. 

– prostředﾐiIt┗íﾏ podstatﾐé zﾏěﾐ┞ zakládajíIí zﾏěﾐu prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpory sﾐížit rozpočet projektu.  
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9. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA KONTROL A AUDITŮ 

9.1.  OHeIﾐá ustaﾐoveﾐí o koﾐtroláIh, ověřeﾐíIh a auditeIh 

Po┗iﾐﾐostí žadatele/příjeﾏIe je podroHit se koﾐtroláﾏ, resp. auditůﾏ, ze straﾐ┞ těIhto koﾐtrolﾐíIh 
orgáﾐů: MŠMT – ŘO, MF (AO a PCOぶ, EK, EÚD, OLAF, NKÚ, Orgáﾐ┞ fiﾐaﾐčﾐí sprá┗┞ ČR ┗e sﾏ┞slu zákoﾐa 
o Fiﾐaﾐčﾐí sprá┗ě ČR, a příp. koﾐtrolorů a dalšíIh koﾐtrolﾐíIh orgáﾐů dle prá┗ﾐíIh předpisů ČR a EU.  

Po┗iﾐﾐostí příjeﾏIe je iﾐforﾏo┗at ŘO píseﾏﾐě ﾐeHo elektroﾐiIk┞ ふﾐapř. iﾐterﾐí depešíぶ o skutečﾐosteIh 
ﾏajíIíIh ┗li┗ ﾐa realizaIi projektu staﾐo┗eﾐýIh ŘO, přede┗šíﾏ pak informovat o jakýIhkoli koﾐtroláIh 
a auditeIh pro┗edeﾐýIh ┗ souvislosti s projekteﾏ, a to ┗e lhůtě do ヱヵ praIo┗ﾐíIh dﾐí od ukoﾐčeﾐí této 
koﾐtrol┞ či auditu. Po┗iﾐﾐostí příjeﾏIe je dále ﾐa žádost ŘO, PCO a AO posk┞tﾐout ┗eškeré iﾐforﾏaIe 
o ┗ýsledIíIh předIhozíIh koﾐtrol a auditů, ┗četﾐě kopií protokolů z koﾐtrol a zprá┗ o auditech, a případﾐě 
také o ┗šeIh ﾐa┗ržeﾐýIh/uložeﾐýIh ﾐápra┗ﾐýIh opatřeﾐíIh, která Hudou ┗ýsledkeﾏ těIhto koﾐtrol/auditů, 
a o jejiIh plﾐěﾐí. 

Ke ┗šeﾏ ┗ýše u┗edeﾐýﾏ po┗iﾐﾐosteﾏ za┗áže příjeﾏIe i s┗é partﾐer┞ podílejíIí se ﾐa realizaIi projektu.  

)e straﾐ┞ ŘO Hude ﾐa projekteIh pro┗áděﾐo adﾏiﾐistrati┗ﾐí o┗ěřeﾐí, a případﾐě také koﾐtrola ﾐa ﾏístě 
v souladu s čl. ヱヲヵ OHeIﾐého ﾐařízeﾐí, koﾐtrolﾐíﾏ řádeﾏ, zákoﾐeﾏ o fiﾐaﾐčﾐí koﾐtrole ┗e ┗eřejﾐé 
sprá┗ě, MetodiIkýﾏ pok┞ﾐeﾏ pro ┗ýkoﾐ koﾐtrol ┗ odpo┗ědﾐosti řídiIíIh orgáﾐů při implementaci 

E┗ropskýIh strukturálﾐíIh a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů pro oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰ a MetodiIkýﾏ pok┞ﾐeﾏ 
fiﾐaﾐčﾐíIh toků prograﾏů spolufiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z E┗ropskýIh strukturálﾐíIh foﾐdů, Foﾐdu soudržﾐosti 
a E┗ropského ﾐáﾏořﾐího a r┞Hářského foﾐdu ﾐa prograﾏo┗é oHdoHí ヲヰヱヴ–2020. 

Typy kontrol či adﾏiﾐistrativﾐíIh ověřeﾐí 

1. Koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě/adﾏiﾐistrativﾐí ověřeﾐí před v┞dáﾐíﾏ právﾐího aktu o posk┞tﾐutí/převodu 
podpory 

Koﾐtrola ﾐa ﾏístě/adﾏiﾐistrativﾐí ověřeﾐí jsou pro┗áděﾐy v průHěhu sIh┗alo┗áﾐí projektu, tzn. 

v oHdoHí od podáﾐí žádosti o podporu do ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, kdy se 

zjišťuje sta┗ připra┗eﾐosti žadatele ﾐa Ielko┗ou realizaIi projektu a ﾐaplﾐěﾐí podﾏíﾐek posk┞to┗áﾐí 
dotace z OP VVV.  

2. Koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě/adﾏiﾐistrativﾐí ověřeﾐí realizaIe projektu 

Koﾐtrola ﾐa ﾏístě o┗ěřuje, zda realizaIe projektu proHíhá ┗ souladu s ┗┞daﾐýﾏ prá┗ﾐíﾏ akteﾏ 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, pra┗idly OP VVV a prá┗ﾐíﾏi předpis┞ ČR a EU a zda ┗┞kazo┗aﾐé hodnoty 

a ┗ýstup┞ příjeﾏIeﾏ ┗ ZoR a ŽoP odpo┗ídají skutečﾐosti. 

Adﾏiﾐistrativﾐí ověřeﾐí je zaﾏěřeﾐo ﾐa o┗ěřeﾐí fuﾐgo┗áﾐí projektu v oHdoHí od ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ do ukoﾐčeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu. Předﾏěteﾏ je ┗ toﾏto případě 
zejﾏéﾐa o┗ěřeﾐí iﾐforﾏaIí u┗edeﾐýIh ┗ ZoR projektu, ŽoP, přičeﾏž ┗ýIhozíﾏi dokuﾏeﾐt┞ pro tato 
o┗ěřeﾐí jsou prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ a jeho případﾐé zﾏěﾐ┞ a další zá┗azﾐá 
dokuﾏeﾐtaIe, ﾐeHoť ┗ nich jsou uvedena data a koﾐkrétﾐí podﾏíﾐk┞ posk┞tﾐutí dotace ﾏajíIí ┗li┗ 
na způsoHilost ┗ýdajů ┗ ráﾏIi projektu. 
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3. Koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě/adﾏiﾐistrativﾐí ověřeﾐí udržitelﾐosti projektu 

Předﾏěteﾏ koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě/adﾏiﾐistrati┗ﾐího o┗ěřeﾐí je kontrola dodržo┗áﾐí podﾏíﾐek prá┗ﾐího 
aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ staﾐo┗eﾐýﾏi pro oHdoHí udržitelﾐosti. OHa t┞p┞ jsou pro┗áděﾐ┞ 
po ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu ┗ ráﾏIi e┝-post monitoringu projektu.  

4. Audit a e┝terﾐí koﾐtrola 

SuHjekt┞, jež ﾏohou ┗ ráﾏIi realizaIe OP VVV pro┗ádět audit┞ a e┝terﾐí koﾐtrol┞ u žadatelů, příjeﾏIů 
a partﾐerů čerpajíIíIh podporu z OP VVV, jsou:  

– MF ČR – PCO,  

– MF ČR – AO, 

– EK,  

– EÚD, 

– OLAF, 

– NKÚ, 

– další e┝terﾐí koﾐtrolﾐí suHjekt┞. 

Auditﾐí a koﾐtrolﾐí suHjekt┞ postupují ┗žd┞ ┗ souladu s platﾐýﾏi prá┗ﾐíﾏi předpis┞ ČR a EU. Audity 

a koﾐtrol┞ pro┗áděﾐé PCO a auditﾐíﾏ orgáﾐeﾏ se řídí § ヱンa zákoﾐa o fiﾐaﾐčﾐí koﾐtrole a koﾐtrolﾐíﾏ 
řádeﾏ. Výkoﾐ koﾐtrol┞ ┗edeﾐé NKÚ se pak řídí zákoﾐeﾏ o NKÚ. Ostatﾐí auditﾐí suHjekt┞ postupují 
v souladu s legislativou a pravidly EU.  

Koﾐtrolo┗aﾐá osoHa je po┗iﾐﾐa praIo┗ﾐíkůﾏ oprá┗ﾐěﾐýIh koﾐtrolﾐíIh/auditﾐíIh suHjektů posk┞tﾐout 
při koﾐtrole dostatečﾐou součiﾐﾐost a ┗┞žádaﾐou dokuﾏeﾐtaIi. Audito┗aﾐé osoHě ﾏusí Hýt posk┞tﾐut 
píseﾏﾐý ﾐá┗rh auditﾐí zprá┗┞. Audito┗aﾐá osoHa je ﾐásledﾐě oprá┗ﾐěﾐa zaujﾏout k ﾐá┗rhu této zprá┗┞ 
píseﾏﾐé staﾐo┗isko, které se ﾐásledﾐě stá┗á součástí zprá┗┞ o auditu. Lhůtu pro podáﾐí píseﾏﾐého 
staﾐo┗iska staﾐo┗í zaﾏěstﾐaﾐeI koﾐtrolﾐího orgáﾐu. Tato lhůta ﾐesﾏí Hýt kratší ﾐež ヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐí, 
pokud ﾐeH┞la dohodﾐuta lhůta jiﾐá. )a účeleﾏ ﾏiﾐiﾏalizaIe dopadů auditů/e┝terﾐíIh koﾐtrol se 
příjeﾏIůﾏ doporučuje koﾐzulto┗at ┗┞praIo┗áﾐí píseﾏﾐého staﾐo┗iska k ﾐá┗rhu auditﾐí zprá┗┞ či 
ﾐáﾏitek ke koﾐtrolﾐíﾏ zjištěﾐíﾏ e┝terﾐíIh koﾐtrol předeﾏ s ŘO.  

Po ﾏarﾐéﾏ upl┞ﾐutí této lhůt┞ ﾐeHo po doručeﾐí píseﾏﾐého staﾐo┗iska audito┗aﾐé osoH┞ je zprá┗a 
o auditu fiﾐalizo┗áﾐa a předáﾐa ┗edouIíﾏu orgáﾐu ┗eřejﾐé sprá┗┞, který audit ┗┞koﾐal. Tíﾏto dﾐeﾏ 
doručeﾐí auditﾐí zprá┗┞ ┗edouIíﾏu orgáﾐu ┗eřejﾐé sprá┗┞ je audit ukoﾐčeﾐ. Dále je koﾐečﾐá zprá┗a 
o auditu zasláﾐa audito┗aﾐé osoHě a ŘO.  

V případě, že součástí auditﾐí zprá┗┞ z ukoﾐčeﾐého auditu je podezřeﾐí ﾐa ﾐesro┗ﾐalost, ﾏusí ŘO tako┗á 
zjištěﾐí po┗ažo┗at za pot┗rzeﾐá ふze straﾐ┞ ŘO jsou tako┗á zjištěﾐí ﾐez┗ratﾐáぶ a předat je rele┗aﾐtﾐíﾏu 
orgáﾐu ┗eřejﾐé sprá┗┞ koﾏpeteﾐtﾐíﾏu k dalšíﾏu šetřeﾐí ふﾐapř. OFS, ÚOHSぶ.  

9.1.1. Koﾐtrola ﾐa ﾏístě 

Koﾐtrolﾐí orgáﾐ, kterýﾏ je ŘO, při koﾐtrole ﾐa ﾏístě zjišťuje, jak koﾐtrolo┗aﾐá osoHa plﾐí s┗oje po┗iﾐﾐosti, 
které jí ┗┞plý┗ají z prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ nebo prá┗ﾐíIh předpisů ČR či EU 

a z pravidel OP VVV. Při koﾐtrole ﾐa ﾏístě koﾐtrolujíIí praIuje s origiﾐálﾐíﾏi dokuﾏeﾐt┞, ﾏá k dispozici 
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┗šeIhﾐ┞ doklad┞ sou┗isejíIí s předﾏěteﾏ koﾐtrol┞ a data ﾏůže o┗ěřo┗at ┗ iﾐforﾏačﾐíIh s┞stéﾏeIh 
příjeﾏIe. Koﾐtrolﾐí orgáﾐ zahajuje koﾐtrolu z ﾏoIi úředﾐí. 

Při saﾏotﾐéﾏ ┗ýkoﾐu koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě koﾐtrolﾐí skupiﾐa o┗ěřuje skutečﾐosti u┗edeﾐé příjeﾏIeﾏ 
v žádosti o podporu a jejíIh příloháIh, ┗ předložeﾐýIh ZoR projektu a ┗e zﾏěﾐáIh projektu. O┗ěřo┗áﾐo je 
také dodržo┗áﾐí po┗iﾐﾐostí příjeﾏIe zakot┗eﾐýIh ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Kontrolovanou osobou se rozuﾏí prá┗ﾐiIká osoHa, která je po┗iﾐﾐa podroHit se dle příslušﾐýIh 
prá┗ﾐíIh předpisů ┗eřejﾐosprá┗ﾐí koﾐtrole ┗┞užití dotačﾐíIh prostředků ze straﾐ┞ koﾐtrolﾐího orgáﾐu. 
Jedﾐá se ted┞ o žadatele nebo jejího příjeﾏIe, příp. jiﾐý suHjekt zapojeﾐý do podpořeﾐého projektu.  

Koﾐtrolo┗aﾐá osoHa je o pro┗edeﾐí koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě ┗ dostatečﾐéﾏ předstihu ze straﾐ┞ ŘO píseﾏﾐě či 
elektroﾐiIk┞ iﾐforﾏo┗áﾐa, a to prostředﾐiIt┗íﾏ IﾐforﾏaIe o pláﾐo┗aﾐéﾏ zahájeﾐí koﾐtrol┞. 
V případeIh, kd┞ H┞ ﾏohl Hýt zﾏařeﾐ účel koﾐtrol┞, se IﾐforﾏaIe o pláﾐo┗aﾐéﾏ zahájeﾐí koﾐtrol┞ 
ﾐezasílá. 42 IﾐforﾏaIe o pláﾐo┗aﾐéﾏ zahájeﾐí koﾐtrol┞ se ro┗ﾐěž ﾐezasílá ┗ případě, že je koﾐtrola 
na ﾏístě zahajo┗áﾐa dle § ヵ odst. ヲ, písﾏ. Hぶ koﾐtrolﾐího řádu doručeﾐíﾏ Ozﾐáﾏeﾐí o zahájeﾐí koﾐtrol┞.  

)ahájeﾐí koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě 

Koﾐtrola ﾐa ﾏístě je dle § ヵ odst. ヲ koﾐtrolﾐího řádu zahájeﾐa třeﾏi způsoH┞, které jsou ﾐa┗zájeﾏ 
ro┗ﾐoIeﾐﾐé Io do účiﾐﾐosti a jejiIh užití je zpra┗idla od┗islé od podﾏíﾐek a Iílů daﾐé koﾐtrol┞ ふﾐapř. 
v zá┗islosti ﾐa ┗┞žado┗aﾐé spolupráIi koﾐtrolo┗aﾐého s koﾐtrolujíIíﾏiぶ. Koﾐtrola ﾐa ﾏístě tak ﾏůže Hýt 
zahájeﾐa:  

– předložeﾐíﾏ po┗ěřeﾐí ke koﾐtrole koﾐtrolo┗aﾐé osoHě ﾐeHo jiﾐé osoHě, která koﾐtrolo┗aﾐé 
osoHě dodá┗á ﾐeHo dodala zHoží, ﾐeHo ho od ﾐí odeHrala či odeHírá, koﾐá ﾐeHo koﾐala pro ni 

práIe, aﾐeHo jí posk┞tuje ﾐeHo posk┞to┗ala služH┞ ﾐeHo její služH┞ ┗┞uží┗ala či ┗┞uží┗á, případﾐě 
se ﾐa této čiﾐﾐosti podílí ﾐeHo podílela ふdále jeﾐ „po┗iﾐﾐá osoHa“ぶ, jež je přítoﾏﾐa ﾐa ﾏístě 
kontroly;  

– doručeﾐíﾏ ozﾐáﾏeﾐí o zahájeﾐí koﾐtrol┞ koﾐtrolo┗aﾐé osoHě, součástí ozﾐáﾏeﾐí ﾏusí Hýt 
po┗ěřeﾐí ke koﾐtrole aﾐeHo sezﾐaﾏ koﾐtrolujíIíIh; 

– pr┗ﾐíﾏ z koﾐtrolﾐíIh úkoﾐů Hezprostředﾐě předIházejíIíIh předložeﾐí po┗ěřeﾐí ke koﾐtrole 
koﾐtrolo┗aﾐé osoHě ﾐeHo po┗iﾐﾐé osoHě, jež je přítoﾏﾐa ﾐa ﾏístě koﾐtrol┞, pokud je pro┗edeﾐí 
tako┗ýIh koﾐtrolﾐíIh úkoﾐů k ┗ýkoﾐu koﾐtrol┞ třeHa.  

V případě zahájeﾐí koﾐtrol┞ formou doručeﾐí Ozﾐáﾏeﾐí o zahájeﾐí koﾐtrol┞ ﾏůže Hýt koﾐtrolo┗aﾐá 
osoHa před saﾏotﾐou koﾐtrolﾐí ﾐá┗ště┗ou ┗┞z┗áﾐa ┗edouIíﾏ koﾐtrolﾐí skupiﾐ┞ k doložeﾐí origiﾐálﾐíIh 
dokladů ke koﾐtrole ﾐa ﾏístě. 

Práva a poviﾐﾐosti koﾐtrolovaﾐé osoH┞ 

Koﾐtrolo┗aﾐá osoHa ﾏusí Hýt ┗ souvislosti s koﾐtrolou ﾐa ﾏístě sezﾐáﾏeﾐa s prá┗┞ a po┗iﾐﾐostmi, které 
upra┗uje § ヱヰ koﾐtrolﾐího řádu. 

                                                 
42 IﾐforﾏaIe o pláﾐo┗aﾐéﾏ zahájeﾐí koﾐtrol┞ se ro┗ﾐěž ﾐezasílá ┗ případě, jedﾐá-li se o tz┗. „ﾐeohlášeﾐou koﾐtrolu“ 

zaﾏěřeﾐou zejﾏéﾐa ﾐa o┗ěřeﾐí realizaIe plﾐěﾐí pláﾐo┗aﾐýIh akti┗it projektu, zahájeﾐou dle § ヵ odst. ヲ písﾏ. aぶ koﾐtrolﾐího 
řádu předložeﾐíﾏ po┗ěřeﾐí ke koﾐtrole. 
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1. Koﾐtrolo┗aﾐá osoHa je oprá┗ﾐěﾐa:  

– požado┗at po koﾐtrolujíIíﾏ předložeﾐí po┗ěřeﾐí ke koﾐtrole a dalšího dokuﾏeﾐtu, který dokládá, že 
se jedﾐá o osoHu u┗edeﾐou ┗ po┗ěřeﾐí ke koﾐtrole; 

– ﾐaﾏítat podjatost koﾐtrolujíIího ﾐeHo přiz┗aﾐé osoH┞ (vzor v příloze č. ヲぶ; 

– sezﾐáﾏit se s obsahem protokolu o kontrole; 

– podá┗at ﾐáﾏitk┞ proti koﾐtrolﾐíﾏ zjištěﾐíﾏ u┗edeﾐýﾏ ┗ protokolu o kontrole (vzor v příloze č. ンぶ. 

2. Koﾐtrolo┗aﾐá osoHa je po┗iﾐﾐa ┗┞t┗ořit podﾏíﾐk┞ pro ┗ýkoﾐ koﾐtrol┞, uﾏožﾐit koﾐtrolujíIíﾏu ┗ýkoﾐ 
jeho oprá┗ﾐěﾐí staﾐo┗eﾐýIh tíﾏto zákoﾐeﾏ a posk┞to┗at k toﾏu potřeHﾐou součiﾐﾐost a podat 

ve lhůtě určeﾐé koﾐtrolujíIíﾏ píseﾏﾐou zprá┗u o odstraﾐěﾐí ﾐeHo pre┗eﾐIi ﾐedostatků zjištěﾐýIh 
koﾐtrolou, pokud o to koﾐtrolujíIí požádá. 

3. Po┗iﾐﾐá osoHa ふ┗iz zahájeﾐí koﾐtrol┞ぶ je po┗iﾐﾐa posk┞tﾐout koﾐtrolujíIíﾏu součiﾐﾐost potřeHﾐou 
k ┗ýkoﾐu koﾐtrol┞, ﾐelze-li tuto součiﾐﾐost zajistit prostředﾐiIt┗íﾏ koﾐtrolo┗aﾐé osoH┞. 

Koﾐtrolo┗aﾐá osoHa je dále po┗iﾐﾐa uﾏožﾐit ┗ýkoﾐ prá┗ koﾐtrolujíIíIh dle § Β koﾐtrolﾐího řádu. 

Protokol o kontrole 

Na základě ┗ýsledků z koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě ┗┞praIuje koﾐtrolﾐí orgáﾐ ┗e lhůtě 30 kaleﾐdářﾐíIh dﾐů 

ode dne pro┗edeﾐí posledﾐího koﾐtrolﾐího úkoﾐu ふ┗e z┗láště složitýIh případeIh do 60 kaleﾐdářﾐíIh dﾐů) 

Protokol o kontrole. Posledﾐíﾏ koﾐtrolﾐíﾏ úkoﾐeﾏ se rozuﾏí posledﾐí úkoﾐ předIházejíIí ┗┞hoto┗eﾐí 
Protokolu o kontrole: ﾐapř. posledﾐí deﾐ šetřeﾐí ﾐa ﾏístě, ┗┞hodﾐoIeﾐí předﾏětﾐýIh podkladů, 
pro┗edeﾐí potřeHﾐé aﾐalýz┞ atd. 

Stejﾐopis Protokolu o koﾐtrole je zasíláﾐ koﾐtrolo┗aﾐé osoHě v souladu se sprá┗ﾐíﾏ řádeﾏ. Protokol 

o koﾐtrole je ﾏožﾐé koﾐtrolo┗aﾐé osoHě předat také osoHﾐě a to zejﾏéﾐa v případeIh koﾏpliko┗aﾐýIh 
či rozsáhlýIh koﾐtrolﾐíIh ﾐálezů, kdy je třeHa ke zjištěﾐí podat případﾐé ústﾐí ┗┞s┗ětleﾐí. Při osoHﾐíﾏ 
předáﾐí pot┗rzuje koﾐtrolo┗aﾐá osoHa s┗ýﾏ podpiseﾏ pře┗zetí jedﾐoho ┗ýtisku Protokolu o kontrole. 

V případeIh, kd┞ je koﾐtrolo┗aﾐé osoHě Protokol o koﾐtrole zasíláﾐ, ﾐeﾏusí koﾐtrolo┗aﾐá osoHa 
pot┗rzo┗at pře┗zetí příﾏo do Protokolu o koﾐtrole. Jako pot┗rzeﾐí slouží ┗ toﾏto případě doklad 
o doručeﾐí či pře┗zetí zásilk┞ ふdle způsoHu zasláﾐíぶ. 

Náﾏitk┞ proti koﾐtrolﾐíﾏ zjištěﾐíﾏ a jejiIh oprav┞ 

Koﾐtrolo┗aﾐá osoHa ﾏůže ┗ souladu s § ヱン koﾐtrolﾐího řádu podat proti koﾐtrolﾐíﾏ zjištěﾐíﾏ 
u┗edeﾐýﾏ ┗ protokolu o kontrole píseﾏﾐé a zdů┗odﾐěﾐé ﾐáﾏitk┞, a to ┗e lhůtě 15 kaleﾐdářﾐíIh dﾐů 

ode dﾐe doručeﾐí Protokolu o kontrole ふ┗iz odsta┗eI ┗ýše). VedouIí koﾐtrolﾐí skupiﾐ┞ ﾏůže předeﾏ, 

s ohledeﾏ ﾐa rozsah koﾐtrolﾐího zjištěﾐí, stanovit v souladu s § ヱン koﾐtrolﾐího řádu v protokolu 

o kontrole lhůtu delší. 

Náﾏitk┞ ﾏusí koﾐtrolo┗aﾐá osoHa podat píseﾏﾐě43 a ﾏusí z ﾐiIh Hýt zřejﾏé, proti jakéﾏu koﾐtrolﾐíﾏu 
zjištěﾐí sﾏěřují a ﾏusí také oHsaho┗at odů┗odﾐěﾐí ﾐesouhlasu s tíﾏto koﾐtrolﾐíﾏ zjištěﾐíﾏ ふpodložeﾐé, 
pokud je to ﾏožﾐé, příslušﾐýﾏi rele┗aﾐtﾐíﾏi doklad┞, ┗ případě, že e┝istujíぶ. V případě, že koﾐtrolo┗aﾐá 
osoHa podá ﾐáﾏitk┞ po staﾐo┗eﾐé či prodloužeﾐé lhůtě, pak se ﾐáﾏitk┞ zaﾏítﾐou jako ﾐáﾏitk┞ podaﾐé 
                                                 
43  Pojeﾏ píseﾏﾐě zﾐaﾏeﾐá ┗ listiﾐﾐé ﾐeHo elektroﾐiIké podoHě. 
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opožděﾐě. V případě, že ﾐáﾏitk┞ podá ﾐeoprá┗ﾐěﾐá osoHa, pak se ﾐáﾏitk┞ také zaﾏítﾐou. V případě, že 
z ﾐáﾏitek ﾐeHude zřejﾏé, proti jakéﾏu koﾐtrolﾐíﾏu zjištěﾐí sﾏěřují, ﾐeHo Hude Ih┞Hět odů┗odﾐěﾐí, pak se 
ﾐáﾏitk┞ zaﾏítﾐou jako ﾐedů┗odﾐé. 

Ne┗┞ho┗í-li plﾐě ﾐáﾏitkáﾏ ┗edouIí koﾐtrolﾐí skupiﾐ┞ ﾐeHo koﾐtrolujíIí ┗e lhůtě Α kaleﾐdářﾐíIh dﾐů ode dﾐe 
jejiIh doručeﾐí, ┗┞řídí je ﾐadřízeﾐá osoHa koﾐtrolujíIího ┗e lhůtě ンヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐů ode dﾐe jejiIh doručeﾐí 
tak, že jiﾏ ┗┞ho┗í, částečﾐě ┗┞ho┗í ﾐeHo je zaﾏítﾐe. Ve z┗lášť složitéﾏ případu se lhůta pro ┗┞řízeﾐí ﾐáﾏitek 
ﾐadřízeﾐou osoHou koﾐtrolujíIího prodlužuje o 30 kaleﾐdářﾐíIh dﾐů. O toﾏto prodloužeﾐí lhůt┞ ﾐadřízeﾐá 
osoHa koﾐtrolujíIího koﾐtrolo┗aﾐou osoHu předeﾏ ┗┞rozuﾏí.  

Je-li to ﾐa základě podaﾐýIh ﾐáﾏitek či k opra┗ě zjištěﾐýIh ﾐesprá┗ﾐostí ┗ Protokolu o kontrole 

zapotřeHí, pro┗ede se došetřeﾐí ┗ěIi, jehož ┗ýsledek se ﾐásledﾐě zazﾐaﾏeﾐá ┗ dodatku Protokolu 
o koﾐtrole a jeho stejﾐopis se doručí koﾐtrolo┗aﾐé osoHě. 

Na základě ┗ýsledků koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě a koﾐtrolﾐíIh zjištěﾐí ﾏůže Hýt ze straﾐ┞ koﾐtrolo┗aﾐé osoH┞ 
ﾐutﾐé pro┗ést odstraﾐěﾐí ﾐedostatků zjištěﾐýIh při koﾐtrole ﾐa ﾏístě. Přijetí opatřeﾐí k odstraﾐěﾐí 
těIhto ﾐedostatků ﾏůže Hýt ﾐásledﾐě předﾏěteﾏ adﾏiﾐistrati┗ﾐího o┗ěřeﾐí či další koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě 
ze strany ŘO. 

Ukoﾐčeﾐí koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě 

Koﾐtrola ﾐa ﾏístě je ukoﾐčeﾐa: 

– ﾏarﾐýﾏ upl┞ﾐutíﾏ lhůt┞ pro podáﾐí ﾐáﾏitek ﾐeHo ┗zdáﾐíﾏ se prá┗a podat ﾐáﾏitk┞, nebo 

– dﾐeﾏ doručeﾐí ┗┞řízeﾐí ﾐáﾏitek koﾐtrolo┗aﾐé osoHě, nebo 

– dﾐeﾏ, ┗e kteréﾏ H┞l┞ ﾐáﾏitk┞ předáﾐ┞ k ┗┞řízeﾐí sprá┗ﾐíﾏu orgáﾐu.  

Výstup┞ z koﾐtrol ﾐa ﾏístě Hudou e┗ido┗áﾐ┞ ┗ inforﾏačﾐíﾏ s┞stéﾏu. PoIh┞Heﾐí, u kterýIh to ukládá 
legislati┗a, Hudou předáﾐa příslušﾐýﾏ orgáﾐůﾏ ふﾐapř. podezřeﾐí ﾐa porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě Hude 
předáﾐo OFSぶ.  

9.2. )půsoH┞ řešeﾐí ﾐezpůsoHilýIh výdajů 

Výklad pojﾏů používaﾐýIh v oHlasti řešeﾐí ﾐezpůsoHilýIh výdajů ふdále jeﾐ „N)V“ぶ 

Sporﾐý ┗ýdaj je ┗ýdaj, u kterého ﾐeH┞lo ukoﾐčeﾐo posouzeﾐí způsoHilosti jednotek ze straﾐ┞ ŘO 
z dů┗odu ﾐedostatečﾐě doložeﾐýIh podkladů ze straﾐ┞ příjeﾏIe. ŘO před sIh┗áleﾐíﾏ ŽoP ┗┞z┗e 
příjeﾏIe k ﾐápra┗ě. Nejedﾐá se o N)V.  

NZV vzniká poté, Io ŘO ukoﾐčí posuzo┗áﾐí způsoHilosti jednotek a zjistí poIh┞Heﾐí ﾐa těIhto 
jedﾐotkáIh. NZV je po┗ažo┗áﾐ za ┗┞čerpaﾐou část dotaIe. 

KráIeﾐí ┗ýdaje – předsta┗uje sﾐížeﾐí částk┞ předložeﾐého ┗┞účto┗áﾐí ┗ ŽoP ze straﾐ┞ ŘO o částku N)V, 
která odpo┗ídá ﾐesIh┗áleﾐé jedﾐotIe. 

Podezřeﾐí ﾐa porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě ふdále jeﾐ „podezřeﾐí ﾐa PRK“ぶ: Podezřeﾐí ﾐa PRK ┗zﾐiká 
v případě odhaleﾐí N)V, pokud H┞l teﾐto uhrazeﾐ z prostředků OP VVV. U projektů fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh e┝-

aﾐte je příjeﾏIe při odhaleﾐí N)V ze straﾐ┞ ŘO: 

 ┗┞z┗áﾐ dle § ヱヴf odst. ヱ rozpočto┗ýIh pra┗idel k pro┗edeﾐí opatřeﾐí k ﾐápra┗ě ふpodezřeﾐí tr┗á 
do doH┞ pro┗edeﾐí ﾐápra┗┞ ﾐeHo do rozhodﾐutí OFSぶ, ﾐeHo  
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 ┗┞z┗áﾐ dle § ヱヴf odst. ン rozpočto┗ýIh pra┗idel k ┗ráIeﾐí dotaIe ﾐeHo její části ふpodezřeﾐí tr┗á 
do doH┞ ┗ráIeﾐí prostředků ﾐeHo do rozhodﾐutí OFSぶ. 

Příklad┞ podezřeﾐí ﾐa PRK:  

 N)V ┗┞účto┗aﾐý ┗ ŽoP a kráIeﾐý před jejíﾏ sIh┗áleﾐíﾏ (podezřeﾐí tr┗á do doH┞, kd┞ Huď dojde 
k ┗ráIeﾐí dle § ヱヴf odst. ン rozpočto┗ýIh pra┗idel, ﾐeHo do doH┞ rozhodﾐutí OFS ┗ případě, že 
příjeﾏIe ┗ýz┗u dle § ヱヴf odst. ン rozpočto┗ýIh pra┗idel ﾐeuposleIhﾐeぶ; 

 N)V, který H┞l již sIh┗áleﾐý ┗ ŽoP ふpodezřeﾐí tr┗á do doH┞, kd┞ Huď dojde ze straﾐ┞ příjeﾏIe 
k ┗ráIeﾐí dle § ヱヴf odst. ン rozpočto┗ýIh pra┗idel, ﾐeHo do doH┞ rozhodﾐutí OFS ┗ případě, že 
příjeﾏIe ┗ýz┗u dle § ヱヴf odst. ン rozpočto┗ýIh pra┗idel ﾐeuposleIhﾐeぶ. 

Kdy se ﾐejedﾐá o PRK: 

– příjeﾏIe zjedﾐal ﾐápra┗u ﾐa základě ┗ýz┗┞ dle § ヱヴf odst. ヱ rozpočto┗ýIh pra┗idel ふpro┗edl 
opatřeﾐí k ﾐápra┗ěぶ;  

– příjeﾏIe ┗rátil dotaIi/část dotaIe ﾐa základě ┗ýz┗┞ dle § ヱヴf odst. ン rozpočto┗ýIh pra┗idel; 

– pokud OFS rozhodﾐe, že se ﾐejedﾐá o PRK; 

– porušeﾐí podﾏíﾐek, u kterýIh je ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ u┗edeﾐo, že 
jejiIh porušeﾐí ﾐeﾐí PRK. 

Příklady ﾏožﾐýIh případů NZV:  

Příklad ヱ  

PříjeﾏIe v )oR projektu/ŽoP v┞kazuje dosažeﾐou jedﾐotku, která ﾐesplňuje podﾏíﾐk┞ způsoHilosti. Toto 
poIh┞Heﾐí je ze straﾐ┞ ŘO ideﾐtifikováﾐo při adﾏiﾐistrativﾐíﾏ ověřeﾐíﾏ )oR projektu a ŽoP. ŘO krátí 
výdaje za ﾐezpůsoHilou jedﾐotku ﾐa v┞účtováﾐí a potoﾏ sIhválí ŽoP s kráIeﾐíﾏ ふjedﾐá se o kráIeﾐí 
s dopadem na dispoﾐiHilﾐí alokaIi projektuぶ. Po upl┞ﾐutí lhůt┞ pro podáﾐí připoﾏíﾐek k podkladůﾏ ŘO 
u projektu v realizaIi ふﾐa základě výsledků adﾏiﾐistrativﾐího ověřeﾐíぶ ŘO v┞zývá příjeﾏIe k vráIeﾐí 
dle § 14f odst. 3 rozpočtovýIh pravidel. PříjeﾏIe ﾐeuposleIhﾐe této výzv┞. Jedﾐá se o podezřeﾐí ﾐa PRK. 
ŘO zasílá podﾐět k provedeﾐí daňového řízeﾐí ﾐa OFS. 

Příklad ヲ  

PříjeﾏIe si v )oR projektu/ŽoP v┞kazuje dosažeﾐou jedﾐotku, která ﾐesplňuje podﾏíﾐk┞ způsoHilosti. 
Toto poIh┞Heﾐí je odhaleﾐo proHíhajíIí koﾐtrolou ﾐa ﾏístě. ŘO ﾐa základě protokolu z kontroly vyzve 

příjeﾏIe k vráIeﾐí dle § ヱヴf odst. ン rozpočtovýIh pravidel. Pokud příjeﾏIe uposleIhﾐe výzv┞, ﾐejedﾐá se 
o podezřeﾐí ﾐa PRK. V případě, že příjeﾏIe výzv┞ ﾐeuposleIhﾐe, jedﾐá se o podezřeﾐí ﾐa PRK. ŘO zasílá 
podﾐět k provedeﾐí daňového řízeﾐí ﾐa OFS.  

Možﾐé způsoH┞ řešeﾐí N)V: 

a) opatřeﾐí k pro┗edeﾐí ﾐápra┗┞ dle § ヱヴf odst. ヱ rozpočto┗ýIh pra┗idel ふdále jeﾐ „Výzva k provedeﾐí 
ﾐáprav┞“ぶ;  

b) opatřeﾐí dle § ヱヴf odst. ン rozpočto┗ýIh pra┗idel, Výz┗a k ┗ráIeﾐí dotaIe ﾐeHo její části ふdále jeﾐ 
„Výzva k vráIeﾐí“ぶ; 
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c) opatřeﾐí dle § ヱヴe rozpočto┗ýIh pra┗idel, Ne┗┞plaIeﾐí dotaIe ﾐeHo její části ふdále jeﾐ „Informace 

o ﾐev┞plaIeﾐí“ぶ; 

d) staﾐo┗eﾐí případﾐého od┗odu za PRK; 

e) ozﾐáﾏeﾐí skutečﾐostí ﾐas┗ědčujíIíIh toﾏu, že H┞l spáIháﾐ sprá┗ﾐí delikt ふdále jeﾐ „spáIháﾐí 
správﾐího deliktu“ぶ podle )V) ﾐeHo podle ))V); 

f) ozﾐáﾏeﾐí skutečﾐostí ﾐas┗ědčujíIíIh toﾏu, že H┞l spáIháﾐ trestﾐý čiﾐ ふdále jeﾐ „spáIháﾐí trestﾐího 
čiﾐu“ぶ. 

V případě řešeﾐí N)V ŘO ┗┞zý┗á příjeﾏIe k pro┗edeﾐí opatřeﾐí Huď dle § ヱヴf odst. ヱ, ﾐeHo dle § ヱヴf 
odst. ン rozpočto┗ýIh pra┗idel. V případě, že příjeﾏIe ﾐeuposleIhﾐe ┗ýz┗u, Hude o podezřeﾐí ﾐa PRK 
iﾐforﾏo┗áﾐ OFS. 

Výzva k provedeﾐí ﾐáprav┞ 

Vyzvat k pro┗edeﾐí ﾐápra┗┞ je ﾏožﾐé pro┗ést ┗ případě porušeﾐí podﾏíﾐk┞, za které H┞la dotaIe 
posk┞tﾐuta, u ﾐíž H┞lo záro┗eň ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ staﾐo┗eﾐo, že její 
ﾐesplﾐěﾐí Hude postižeﾐo sﾐížeﾐýﾏ odvodem za PRK, ﾐež kolik čiﾐí Ielko┗á částka dotaIe, a po┗aha 

ﾐesplﾐěﾐí podﾏíﾐk┞ uﾏožňuje ﾐápra┗u ┗ ﾐáhradﾐí lhůtě.  

Při odhaleﾐí N)V ŘO Hez zH┞tečﾐého odkladu ┗┞zý┗á příjeﾏIe k pro┗edeﾐí opatřeﾐí k ﾐápra┗ě a stanoví 
lhůtu. Je-li ﾐáprava zjedﾐáﾐa, ﾐejedﾐá se o N)V aﾐi o podezřeﾐí ﾐa PRK a další úkoﾐ┞ vůči příjeﾏIi 
ﾐejsou čiﾐěﾐ┞. Neﾐí-li ﾐáprava zjedﾐáﾐa, jedﾐá se o N)V a současﾐě o podezřeﾐí ﾐa PRK. 

Výzva k vráIeﾐí 

V┞z┗at k ┗ráIeﾐí je ﾏožﾐé pro┗ést ┗ případě, že příjeﾏIe ┗ příﾏé sou┗islosti s dotaIí porušil po┗iﾐﾐost 
staﾐo┗eﾐou prá┗ﾐíﾏ předpiseﾏ, ﾐeHo ﾐedodržel účel dotaIe, ﾐeHo porušil jiﾐou podﾏíﾐku, za které 
byla dotace poskytnuta, a u které ﾐelze pro┗ést opatřeﾐí k ﾐápra┗ě.  

Pokud H┞lo poIh┞Heﾐí odhaleﾐo při adﾏiﾐistrati┗ﾐíﾏ o┗ěřeﾐí a N)V ﾐeH┞l sIh┗áleﾐ ┗ ŽoP, krátí se ŽoP 
o N)V a po upl┞ﾐutí lhůt┞ pro podáﾐí připoﾏíﾐek k podkladůﾏ ŘO u projektů ┗ realizaIi ふﾐa základě 
┗ýsledků adﾏiﾐistrati┗ﾐího o┗ěřeﾐíぶ zasílá příjeﾏIi Výz┗u k ┗ráIeﾐí.  

V případě, že poIh┞Heﾐí H┞lo odhaleﾐo při adﾏiﾐistrati┗ﾐíﾏ o┗ěřeﾐí )oR projektu/ŽoP u ┗ýdajů již 
sIh┗áleﾐýIh ┗ předIhozí ŽoP, ﾐeHo odhaleﾐo koﾐtrolou ﾐa ﾏístě, ŘO zasílá příjeﾏIi Výz┗u k ┗ráIeﾐí. 

V případě oHou opatřeﾐí, pokud příjeﾏIe uposleIhﾐe ┗ýz┗u a zjedﾐá ﾐápra┗u, se ﾐejedﾐá o PRK. 

V opačﾐéﾏ případě se jedﾐá o podezřeﾐí ﾐa PRK a ŘO zasílá OFS iﾐforﾏaIi o toﾏ, že podezřeﾐí ﾐa PRK 
tr┗á ふiﾐforﾏuje OFS o toﾏ, jak příjeﾏIe ﾐa ┗ýz┗u reago┗alぶ.  

IﾐforﾏaIe o ﾐev┞plaIeﾐí 

Toto opatřeﾐí je ﾏožﾐé provést ve výjiﾏečﾐýIh případeIh po ﾏarﾐéﾏ upl┞ﾐutí terﾏíﾐu 
pro provedeﾐí opatřeﾐí dle § ヱヴf odst. ヱ ふvýzva k provedeﾐí ﾐáprav┞ぶ ﾐeHo opatřeﾐí dle § ヱヴf odst. ン 
ふvýzva k vráIeﾐíぶ rozpočtovýIh pravidel a v případě, že dotaIe H┞la posk┞tﾐuta ﾐa základě prá┗ﾐího 
aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, a příjeﾏIe ┗ příﾏé sou┗islosti s dotaIí porušil po┗iﾐﾐosti 
staﾐo┗eﾐé prá┗ﾐíﾏ předpiseﾏ, ﾐeHo ﾐedodržel účel dotaIe ﾐeHo podﾏíﾐk┞, za kterýIh ﾏu H┞la dotaIe 
posk┞tﾐuta, a ﾐeﾐí-li ┗┞plaIeﾐa Ielá dotaIe a záro┗eň e┝istuje platHa „předfiﾐaﾐIo┗áﾐí“, kterou je 
ﾏožﾐé o příslušﾐou částku sﾐížit, a to i ┗ rozlišeﾐí ﾐa iﾐ┗estiIe a neinvestice. 
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KráIeﾐí ŽoP ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa toto opatřeﾐí předsta┗uje podezřeﾐí ﾐa PRK. 

Při ┗┞užití tohoto způsoHu řešeﾐí N)V při zjištěﾐí poIh┞Heﾐí ŘO ﾐejdří┗e o┗ěří splﾐěﾐí podﾏíﾐek 
k pro┗edeﾐí tohoto opatřeﾐí. V případě, že podﾏíﾐk┞ pro ﾐe┗┞plaIeﾐí jsou splﾐěﾐ┞, jedﾐá se o N)V, ŘO 
krátí ŽoP ﾐa ┗┞účto┗áﾐí i ﾐa předfiﾐaﾐIo┗áﾐí před jejíﾏ sIh┗áleﾐíﾏ. Dále ŘO zpraIuje IﾐforﾏaIi 
o ﾐe┗┞plaIeﾐí a zasílá ji příjeﾏIi. 

PříjeﾏIe ﾏá ﾏožﾐost ┗ souladu s § ヱヴe odst. ヲ rozpočto┗ýIh pra┗idel podat proti toﾏuto opatřeﾐí 
ﾐáﾏitk┞, a to do ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐů ode dﾐe, kd┞ oHdržel IﾐforﾏaIi o ﾐe┗┞plaIeﾐí. O ﾐáﾏitkáIh 
rozhoduje ﾏiﾐistr/ﾏiﾐistr┞ﾐě. 

V případě ┗ýše u┗edeﾐýIh opatřeﾐí ┗ souladu s § ヱヴe odst. ヵ a § ヱヴf odst. Α rozpočto┗ýIh pra┗idel ŘO 
iﾐforﾏuje příslušﾐý fiﾐaﾐčﾐí úřad o ﾐe┗┞plaIeﾐí dotaIe/její části, o ┗┞dáﾐí ┗ýz┗┞ k pro┗edeﾐí ﾐápra┗┞ 
a o ┗┞dáﾐí ┗ýz┗┞ k ┗ráIeﾐí a o toﾏ, jak H┞lo ﾐa daﾐé ze straﾐ┞ příjeﾏIe reago┗áﾐo. Na základě těIhto 
iﾐforﾏaIí ﾏůže příslušﾐý fiﾐaﾐčﾐí úřad zahájit daňo┗ou koﾐtrolu z ┗lastﾐí čiﾐﾐosti. 

Podezřeﾐí ﾐa PRK 

Jedﾐá-li se o podezřeﾐí ﾐa PRK, ŘO případ Hezodkladﾐě předá spolu s rele┗aﾐtﾐí dokuﾏeﾐtaIí ふﾐapř. 
zjištěﾐí ┗┞plý┗ajíIí z pro┗edeﾐýIh koﾐtrol či auditů ┗ ráﾏIi daﾐého projektuぶ příslušﾐéﾏu OFS k zahájeﾐí 
daňo┗ého řízeﾐí a k prošetřeﾐí podezřeﾐí ﾐa PRK. ŘO informuje o této skutečﾐosti příjeﾏIe 
prostředﾐiIt┗íﾏ iﾐterﾐí depeše.  

Pokud OFS dojde k zá┗ěru, že došlo k PRK, ┗┞ﾏěří od┗od za PRK ┗ souladu s rozpočto┗ýﾏi pra┗idl┞. ŘO 
o┗ěří a poro┗ﾐá, zda zá┗ěr daňo┗ého řízeﾐí o┗li┗ﾐí ┗ýši N)V ┗┞čísleﾐého ze straﾐ┞ ŘO, a dále postupuje 
dle ┗ýsledků tohoto o┗ěřeﾐí. 

V souladu s ustaﾐo┗eﾐíﾏ § ヴヴa odst. ヱヲ a ヱン rozpočto┗ýIh pra┗idel je příjeﾏIi uﾏožﾐěﾐo požádat 
Geﾐerálﾐí fiﾐaﾐčﾐí ředitelst┗í prostředﾐiIt┗íﾏ fiﾐaﾐčﾐího úřadu o proﾏiﾐutí ﾐeHo částečﾐé proﾏiﾐutí 
odvodu za PRK a peﾐále44. ŘO pak dále postupuje ﾐa základě ┗ýsledků řízeﾐí po proﾏiﾐutí ﾐeHo 
po částečﾐéﾏ proﾏiﾐutí od┗odu. 

Odﾐětí dotaIe 

V případě dotaIe posk┞tﾐuté dle rozpočto┗ýIh pra┗idel je ﾏožﾐé, ┗ souladu s § ヱヵ rozpočto┗ýIh 
pravidel pro┗ést odﾐětí dotaIe, pokud ﾐa základě ┗ýsledků koﾐtrol┞ ŘO zjistí, že po ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího 
aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ došlo: 

 k ┗ázáﾐí prostředků státﾐího rozpočtu; 

 ke zjištěﾐí, že údaje, ﾐa jejiIhž základě H┞la dotaIe posk┞tﾐuta, H┞l┞ ﾐeúplﾐé ﾐeHo ﾐepra┗di┗é; 

 ke zjištěﾐí, že prá┗ﾐí akt o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ H┞l ┗┞dáﾐ ┗ rozporu se zákoﾐeﾏ ﾐeHo 
prá┗eﾏ E┗ropskýIh společeﾐst┗í; 

 ke zjištěﾐí, že ﾐeﾏůže Hýt splﾐěﾐ řádﾐě ﾐeHo ┗čas účel, ﾐa který H┞la dotaIe posk┞tﾐuta, pokud 
již ﾐedošlo k PRK; 

                                                 
44 Při rozhodo┗áﾐí o proﾏiﾐutí se GFŘ řídí pok┞ﾐeﾏ č. GFŘ-D-17 z┗eřejﾐěﾐýﾏ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh daňo┗é sprá┗┞. 
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 k ┗┞dáﾐí rozhodﾐutí Koﾏise E┗ropskýIh společeﾐst┗í o ﾐa┗ráIeﾐí ﾐeHo o prozatíﾏﾐíﾏ ﾐa┗ráIeﾐí 
┗eřejﾐé podpor┞;  

 ke zjištěﾐí, že H┞l uﾏožﾐěﾐ ┗ýkoﾐ ﾐelegálﾐí práIe; odejﾏout je ﾏožﾐé prostředk┞ posk┞tﾐuté 
v oHdoHí až d┗aﾐáIt ﾏěsíIů před zjištěﾐím. 

Pokud dojde k ﾐaplﾐěﾐí podﾏíﾐek pro zahájeﾐí řízeﾐí o odﾐětí dotaIe dle ﾐěkterého z Hodů ┗ýše, ┗┞dá 
ŘO Ozﾐáﾏeﾐí o zahájeﾐí řízeﾐí podle § ヴヶ odst. ヱ sprá┗ﾐího řádu ふdále jeﾐ „ozﾐáﾏeﾐí“ぶ. 

Sprá┗ﾐí řízeﾐí z ﾏoIi úředﾐí je zahájeﾐo podle § ヴヶ odst. ヱ sprá┗ﾐího řádu dﾐeﾏ doručeﾐí Ozﾐáﾏeﾐí. 
ŘO shroﾏáždí dle § ヵヰ sprá┗ﾐího řádu ┗eškeré podklad┞ pro ┗┞dáﾐí Rozhodﾐutí o odﾐětí dotaIe. 
Z hlediska zákoﾐﾐýIh ﾐáležitostí ﾏusí Rozhodﾐutí o odﾐětí dotaIe oHsaho┗at staﾐdardizo┗aﾐý ┗ýrok 
┗č. ustaﾐo┗eﾐí, podle kterýIh H┞lo postupo┗áﾐo, ozﾐačeﾐí účastﾐíků a lhůtu pro ┗ráIeﾐí prostředků, 
odů┗odﾐěﾐí, tzﾐ. popis ┗šeIh úkoﾐů učiﾐěﾐýIh ŘO před ┗┞dáﾐíﾏ tohoto rozhodﾐutí, ┗četﾐě zdů┗odﾐěﾐí 
ﾐároku tako┗é rozhodﾐutí ┗┞dat s odkazeﾏ ﾐa podklad┞ pro ┗┞dáﾐí rozhodﾐutí, a poučeﾐí o opra┗ﾐýIh 
prostředIíIh45. 

Rozhodﾐutí o odﾐětí dotaIe je ﾐutﾐé doručit do ┗lastﾐíIh rukou ふ§ Αヲ odst. ヱ sprá┗ﾐího řáduぶ. 

Rozhodﾐutí ﾐaHý┗á prá┗ﾐí ﾏoIi patﾐáItýﾏ dﾐeﾏ po doručeﾐí, pokud ┗šak účastﾐík řízeﾐí ﾐepodá 
rozklad. 

V případě, že příjeﾏIe podá proti Rozhodﾐutí o odﾐětí dotaIe u sprá┗ﾐího orgáﾐu rozklad, rozhoduje 
o rozkladu dle § ヱヵヲ sprá┗ﾐího řádu ﾏiﾐistr/ﾏiﾐistr┞ﾐě, a to do ンヰ dﾐů od zahájeﾐí řízeﾐí, k ﾐiﾏž se 
připočítá┗á doHa určeﾐá § Αヱ odst. ン sprá┗ﾐího řádu. Ná┗rh ﾐa rozhodﾐutí ┗ rozklado┗éﾏ řízeﾐí 
připra┗uje rozklado┗á koﾏise. V řízeﾐí o rozkladu lze rozhodﾐutí zrušit, zﾏěﾐit ﾐeHo rozklad zaﾏítﾐout. 

Vzdá-li se účastﾐík řízeﾐí prá┗a podat rozklad, ﾐaHý┗á rozhodﾐutí prá┗ﾐí ﾏoIi dﾐeﾏ ﾐásledujíIíﾏ 

po ┗zdáﾐí se prá┗a podat rozklad. 

V případě, že účastﾐík řízeﾐí ﾐe┗rátí ┗e lhůtě prostředk┞ dotaIe, dopouští se zadržeﾐí posk┞tﾐutýIh 
prostředků, které je PRK podle § ヴヴ odst. ヱ písﾏ. Hぶ rozpočto┗ýIh pra┗idel, a dále je ﾐa základě toho 
postupo┗áﾐo. 

SpáIháﾐí správﾐího deliktu 

V případě, že se jedﾐá o podezřeﾐí ﾐa spáIháﾐí sprá┗ﾐího deliktu zada┗atele či doda┗atele ┗e sﾏ┞slu 
)V)/))V), předá ŘO případ k dalšíﾏu šetřeﾐí ÚOHS, a to forﾏou podﾐětu k zahájeﾐí řízeﾐí podle § ヴヲ 
sprá┗ﾐího řádu.  

Podáﾐíﾏ podﾐětu ﾐa ÚOHS ﾐeﾐí dotčeﾐa po┗iﾐﾐost ŘO pro┗ést úkoﾐ┞ ┗ ráﾏIi řešeﾐí N)V. 

Pokud ÚOHS rozhodﾐe, že došlo ke sprá┗ﾐíﾏu deliktu podle )V)/))V), a┗šak rozsah či zá┗ažﾐost 
porušeﾐí ))V)/)V) je dle rozhodﾐutí ÚOHS: 

– ┗┞šší ﾐež ﾏíra porušeﾐí ┗┞hodﾐoIeﾐá ŘO, je ŘO po┗iﾐeﾐ se pra┗oﾏoIﾐýﾏ rozhodﾐutíﾏ řídit 
a ﾐa┗ýšit ┗┞čísleﾐí N)V tak, aH┞ odpo┗ídalo po┗aze zjištěﾐého sprá┗ﾐího deliktu; 

                                                 
45 )da je ﾏožﾐé proti rozhodﾐutí podat od┗oláﾐí, ┗ jaké lhůtě je ﾏožﾐo tak učiﾐit, od kterého dﾐe se tato lhůta počítá, který 
sprá┗ﾐí orgáﾐ o od┗oláﾐí rozhoduje a u kterého sprá┗ﾐího orgáﾐu se od┗oláﾐí podá┗á. 
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– ﾐižší ﾐež ﾏíra porušeﾐí ┗┞hodﾐoIeﾐá ŘO, ŘO posuzuje, zda Hude upra┗eﾐa ┗ýše N)V ﾐa základě 
rozhodﾐutí ÚOHS. 

SpáIháﾐí trestﾐého čiﾐu 

V případě, že se jedﾐá o N)V spočí┗ajíIí ┗ podezřeﾐí ﾐa spáIháﾐí trestﾐého čiﾐu, který sou┗isí 
s projekteﾏ spolufiﾐaﾐIo┗aﾐýﾏ z prostředků EU, ŘO předá případ Hezodkladﾐě ┗e sﾏ┞slu ustaﾐo┗eﾐí 
§ Β trestﾐího řádu státﾐíﾏu zástupIi či poliIejﾐíﾏu orgáﾐu. 

Předáﾐíﾏ případu státﾐíﾏu zástupIi či poliIejﾐíﾏu orgáﾐu ﾐeﾐí dotčeﾐa po┗iﾐﾐost ŘO pro┗ést úkoﾐ┞ 
v ráﾏIi řešeﾐí N)V. 

Pokud příslušﾐý soud rozhodﾐe, že došlo ke spáIháﾐí trestﾐého čiﾐu podle trestﾐího zákoﾐíku, resp. 
zákoﾐa o trestﾐí odpo┗ědﾐosti prá┗ﾐiIkýIh osoH a řízeﾐí proti ﾐiﾏ, je ŘO po┗iﾐeﾐ pra┗oﾏoIﾐé 
rozhodﾐutí soudu respekto┗at a ﾐa┗ýšit ┗┞čísleﾐí N)V tak, aH┞ odpo┗ídalo po┗aze spáIhaﾐého trestﾐého 
čiﾐu. 
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10. KAPITOLA – PROCESY A PRAVIDLA PŘIPOMÍNEK  
K PODKLADŮM ŘO  

Připoﾏíﾐkaﾏi k podkladůﾏ ŘO ふdále jeﾐ „připoﾏíﾐk┞“ぶ se rozuﾏí ┗┞jádřeﾐí ﾐesouhlasu 
žadatele/příjeﾏIe s postupeﾏ ŘO za ﾐíže u┗edeﾐýIh podﾏíﾐek. Nejedﾐá se o postup dle § Γヴ a ﾐásl. 
sprá┗ﾐího řádu. 

Lhůta pro ┗┞řízeﾐí připoﾏíﾐek ze straﾐ┞ ŘO je staﾐo┗eﾐa ﾐa ンヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐů ode dﾐe podáﾐí 
připoﾏíﾐek žadateleﾏ/příjeﾏIeﾏ. U složitějšíIh případů ﾏůže Hýt lhůta ze straﾐ┞ ŘO prodloužeﾐa 
na ヶヰ kaleﾐdářﾐíIh dﾐů, o čeﾏž Hude žadatel/příjeﾏIe iﾐforﾏo┗áﾐ. 

Veškerá koﾏuﾐikaIe ﾏezi žadateleﾏ/příjeﾏIeﾏ a ŘO ┗četﾐě iﾐforﾏo┗áﾐí o způsoHu ┗┞řízeﾐí 
připoﾏíﾐek proHíhá prostředﾐiIt┗íﾏ IS KPヱヴ+. 

Připoﾏíﾐk┞ je ﾏožﾐé podat k: 

– podkladůﾏ ┗ proIesu sIh┗alo┗áﾐí projektů; 

– podkladůﾏ ŘO u projektu ┗ realizaIi. 

10.1. Připoﾏíﾐk┞ k podkladůﾏ v proIesu sIhvalováﾐí projektů 

Každý žadatel je oprá┗ﾐěﾐ připoﾏíﾐk┞ podat ┗žd┞ v ﾐá┗azﾐosti ﾐa sezﾐáﾏeﾐí s podklad┞ pro ┗┞dáﾐí 
usﾐeseﾐí/rozhodﾐutí o zaﾏítﾐutí žádosti, a to ┗e lhůtě ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐí ode dﾐe doručeﾐí podkladů 
pro ┗┞dáﾐí usﾐeseﾐí/rozhodﾐutí o zaﾏítﾐutí žádosti. 

Neúspěšﾐýﾏ žadateleﾏ je teﾐ, jehož žádost o podporu H┞la ┗┞řazeﾐa z dalšího proIesu sIh┗alo┗áﾐí. 
Žadatelé, jejiIhž žádost o podporu H┞la zařazeﾐa do zásoHﾐíku ﾐáhradﾐíIh projektů, jsou po┗ažo┗áﾐi 
za neúspěšﾐé. 

Lhůta pro podáﾐí připoﾏíﾐek počíﾐá dﾐeﾏ, který ﾐásleduje po oHdržeﾐí podkladů pro ┗┞dáﾐí 
usﾐeseﾐí/rozhodﾐutí o zaﾏítﾐutí žádosti. 

Žadatel podá┗á připoﾏíﾐk┞ prostředﾐiIt┗íﾏ IS KP14+ (┗iz příloha č. ヱ) popř. ┗e ┗ýjiﾏečﾐýIh 
a odů┗odﾐěﾐýIh případeIh ふﾐapř. ﾐefuﾐkčﾐosti IS KPヱヴ+ぶ prostředﾐiIt┗íﾏ dato┗é sIhráﾐk┞. )a deﾐ doručeﾐí 
připoﾏíﾐek ŘO se po┗ažuje deﾐ podáﾐí připoﾏíﾐek v IS KPヱヴ+. Na připoﾏíﾐk┞ podaﾐé po ﾏarﾐéﾏ upl┞ﾐutí 
┗ýše staﾐo┗eﾐé lhůt┞ ﾐeHude ze straﾐ┞ ŘO Hráﾐ zřetel. 

Žadatel je ┗e s┗éﾏ podáﾐí připoﾏíﾐek po┗iﾐeﾐ: 

 staﾐo┗it/odů┗odﾐit, proč podá┗á připoﾏíﾐku ふs hodﾐoIeﾐíﾏ kterýIh koﾐkrétﾐíIh kritérií či 
postupů ﾐesouhlasíぶ; 

 jasﾐě odů┗odﾐit s┗oje staﾐo┗isko a doložit jej jedﾐozﾐačﾐýﾏi a oHjekti┗ﾐíﾏi důkaz┞ oHsažeﾐýﾏi 
v žádosti o podporu, t┞to důkaz┞ ﾏusí Hýt podložeﾐ┞ koﾐkrétﾐíﾏi odkaz┞ ﾐa příslušﾐé části 
žádosti o podporu či jejíIh příloh, ﾐa příslušﾐou část ┗ýz┗┞/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě 
(na dodatečﾐé iﾐforﾏaIe, které ﾐeH┞l┞ u┗edeﾐ┞ ┗ žádosti o podporu ﾐeHo jejíIh příloháIh, 
ﾐeHude Hráﾐ zřetelぶ; 
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 staﾐo┗it, jakého ┗ýsledku se podáﾐíﾏ připoﾏíﾐk┞ doﾏáhá ふjedﾐá se o doporučeﾐí z jeho strany 

pro ŘOぶ. 

Žadatel je po┗iﾐeﾐ předložit připoﾏíﾐk┞ koﾏpletﾐí. Na dodatečﾐé dokuﾏeﾐt┞ zaslaﾐé po terﾏíﾐu 
pro podáﾐí připoﾏíﾐek ﾐeHude Hráﾐ ze straﾐ┞ ŘO zřetel. 

Připoﾏíﾐk┞ splňujíIí ┗ýše u┗edeﾐé podﾏíﾐk┞ Hudou posouzeﾐ┞ přezkuﾏﾐou koﾏisí. Přezkuﾏﾐá komise 

rozhoduje koﾐseﾐseﾏ ﾐeHo hlaso┗áﾐíﾏ, a to ﾐadpolo┗ičﾐí ┗ětšiﾐou ┗šeIh přítoﾏﾐýIh čleﾐů s hlaso┗aIíﾏ 
prá┗eﾏ. Výsledkeﾏ jedﾐáﾐí je posouzeﾐí připoﾏíﾐek ┗četﾐě zdů┗odﾐěﾐí.  

Připoﾏíﾐk┞ jsou ŘO ┗┞řízeﾐ┞ jedﾐíﾏ z ﾐíže u┗edeﾐýIh způsoHů:  

– ┗┞ho┗ěﾐí připoﾏíﾐkáﾏ jako dů┗odﾐýﾏ; 

– ┗┞ho┗ěﾐí připoﾏíﾐkáﾏ jako částečﾐě dů┗odﾐýﾏ; 

– ﾐe┗┞ho┗ěﾐí připoﾏíﾐkáﾏ z forﾏálﾐíIh dů┗odů; 

– ﾐe┗┞ho┗ěﾐí připoﾏíﾐkáﾏ pro ﾐedů┗odﾐost.  

Pokud jsou připoﾏíﾐk┞ shledáﾐ┞ jako dů┗odﾐé ﾐeHo částečﾐě dů┗odﾐé, pro┗ede ŘO ﾐezH┞tﾐá opatřeﾐí 
k ﾐápra┗ě.46 

Proti ┗┞pořádáﾐí připoﾏíﾐek již ﾐeﾐí ﾏožﾐé ze straﾐ┞ žadatele podá┗at žádﾐé další připoﾏíﾐk┞. 

10.2.  Připoﾏíﾐk┞ k podkladůﾏ u projektů v realizaci 

Každý příjeﾏIe ﾏůže podat připoﾏíﾐk┞ proti ozﾐáﾏeﾐí ŘO, které H┞lo ┗┞dáﾐo ┗ procesu realizace 

projektu47, a to ﾐejpozději do ヱヵ kaleﾐdářﾐíIh dﾐí ode dﾐe doručeﾐí ozﾐáﾏeﾐí příjeﾏIi prostředﾐiIt┗íﾏ 
IS KPヱヴ+. Staﾐo┗eﾐá lhůta počíﾐá dﾐeﾏ, který ﾐásleduje po oHdržeﾐí ozﾐáﾏeﾐí příjeﾏIeﾏ. 

PříjeﾏIe podá┗á připoﾏíﾐk┞ prostředﾐiIt┗íﾏ IS KPヱヴ+48 ふ┗iz příloha č. ヱぶ. )a deﾐ doručeﾐí připoﾏíﾐek 
ŘO se po┗ažuje deﾐ, kd┞ partner podá připoﾏíﾐk┞. Po ﾏarﾐéﾏ upl┞ﾐutí ┗ýše staﾐo┗eﾐé lhůt┞ ﾐeHude 
ze straﾐ┞ ŘO Hráﾐ zřetel. 

PříjeﾏIe je oprá┗ﾐěﾐ podat připoﾏíﾐk┞ pouze ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa úkoﾐ, který ŘO již učiﾐil a ┗žd┞ pouze jedﾐou 
v daﾐé ┗ěIi. Připoﾏíﾐk┞ ﾏusí Hýt příjeﾏIeﾏ řádﾐě zdů┗odﾐěﾐ┞ a sﾏěřo┗at proti koﾐkrétﾐíﾏu 
Hodu/Hodůﾏ ozﾐáﾏeﾐí ŘO. 

Připoﾏíﾐkáﾏ, které ﾐesplﾐí ﾐěkterou z ┗ýše u┗edeﾐýIh podﾏíﾐek, ﾐeHude ze straﾐ┞ ŘO ┗┞ho┗ěﾐo. 

Připoﾏíﾐk┞ splňujíIí ┗ýše u┗edeﾐé podﾏíﾐk┞ Hudou posouzeny přezkuﾏﾐou koﾏisí.  

                                                 
46 PřehodﾐoIeﾐí žádosti o podporu zajišťuje opra┗ﾐý hodﾐotitel/koﾏise. K přehodﾐoIeﾐí dojde pouze ┗ případeIh, kd┞ je 
ﾏožﾐé z┗rátit ┗ýsledek hodﾐoIeﾐí, tzﾐ. pů┗odﾐě ﾐedoporučeﾐou žádost o podporu doporučit k fiﾐaﾐIo┗áﾐí.  

47 Jedﾐá se ﾐapř. o připoﾏíﾐk┞ k zá┗ěrůﾏ adﾏiﾐistrati┗ﾐího o┗ěřeﾐí, připoﾏíﾐk┞ k pozasta┗eﾐí plateH či připoﾏíﾐk┞ 
k ﾐesIh┗áleﾐí podstatﾐé zﾏěﾐ┞. Připoﾏíﾐk┞ ﾐelze podat proti zá┗ěrůﾏ ŘO z koﾐtrol ﾐa ﾏístě, resp. proti ozﾐáﾏeﾐí 
o ﾐe┗┞plaIeﾐí dotaIe či její části/kráIeﾐí – ┗ případě ﾐesouhlasu se zá┗ěr┞ ŘO podá┗á žadatel ┗ těIhto případeIh ﾐáﾏitk┞ dle 
§ ヱヰ koﾐtrolﾐího řádu, resp. ustaﾐo┗eﾐí § ヱヴe rozpočto┗ýIh pra┗idel. Dále ﾐeﾐí ﾏožﾐé ┗e sﾏ┞slu této kapitol┞ podat 
připoﾏíﾐk┞ ┗ůči zá┗ěrůﾏ z e┝-aﾐte a iﾐteriﾏ koﾐtrol ┗eřejﾐýIh zakázek. 

48 Iﾐterﾐí depeší ﾐa OPVVV připoﾏíﾐk┞*skk. 
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Připoﾏíﾐk┞ jsou ┗┞řízeﾐ┞ jedﾐíﾏ z ﾐíže u┗edeﾐýIh způsoHů:  

 ┗┞ho┗ěﾐí připoﾏíﾐkáﾏ jako dů┗odﾐýﾏ;  

 ┗┞ho┗ěﾐí připoﾏíﾐkáﾏ jako částečﾐě dů┗odﾐýﾏ;  

 ﾐe┗┞ho┗ěﾐí připoﾏíﾐkáﾏ z forﾏálﾐíIh dů┗odů;  

 ﾐe┗┞ho┗ěﾐí připoﾏíﾐkáﾏ pro ﾐedů┗odﾐost.  

V případě, že ŘO shledá připoﾏíﾐk┞ jako dů┗odﾐé ﾐeHo částečﾐě dů┗odﾐé, pro┗ede ﾐezH┞tﾐá opatřeﾐí 
k ﾐápra┗ě. Proti ┗┞pořádáﾐí připoﾏíﾐek již ﾐeﾐí ﾏožﾐé ze straﾐ┞ příjeﾏIe podá┗at žádﾐé další 
připoﾏíﾐk┞. 
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11. KAPITOLA – INDIKÁTORY OP VVV 

Iﾐdikátor┞ slouží pro ﾏoﾐitoro┗áﾐí průHěhu a ┗ýsledku realizaIe projektů, speIifiIkýIh Iílů a prioritﾐíIh 
os programu ┗zhledeﾏ ke staﾐo┗eﾐýﾏ Iílůﾏ. Naplňo┗áﾐíﾏ Iílo┗ýIh hodﾐot jedﾐotli┗ýIh iﾐdikátorů je 
dokazo┗áﾐo plﾐěﾐí hla┗ﾐíIh Iílů projektu. 

V ráﾏIi projektu se sledují výsledkové a výstupové iﾐdikátor┞. 

Každý žadatel je po┗iﾐeﾐ ┗ žádosti o podporu stanovit Iílo┗é hodﾐot┞ rele┗aﾐtﾐíIh ┗ýstupo┗ýIh 
a ┗ýsledko┗ýIh iﾐdikátorů staﾐo┗eﾐýIh ┗ýz┗ou ke z┗oleﾐýﾏ akti┗itáﾏ projektu. Iﾐdikátor┞ projektu ﾏají 
klíčo┗ý ┗ýzﾐaﾏ pro průHěžﾐé a zá┗ěrečﾐé hodﾐoIeﾐí realizace projektu. Iﾐdikátor┞ ┗ýstupu a ┗ýsledku jsou 

plﾐěﾐ┞ od začátku realizaIe projektu po datuﾏ ukoﾐčeﾐí realizace projektu. 

11.1. Pok┞ﾐ┞ pro žadatele 

Koﾏpletﾐí Iharakteristika ふt┞p, kód, ﾐáze┗, defiﾐiIe, ﾏěrﾐá jedﾐotka, ┗ýIhozí a Iílo┗á hodﾐota, 
periodiIitaぶ je u ┗šeIh iﾐdikátorů pro jedﾐotli┗é úro┗ﾐě OP VVV u┗edeﾐa ┗ Národﾐíﾏ číselﾐíku 
iﾐdikátorů ふNČIぶ a aktuálﾐí přesﾐé zﾐěﾐí defiﾐiIe ﾏá žadatel k dispoziIi ﾐa ┘eHu MŠMT. Výčet 

rele┗aﾐtﾐíIh indikátorů výzv┞ je uvedeﾐ ve výzvě, resp. v příloze ┗ýz┗┞. 

Iﾐdikátor┞ výstupu – iﾐdikátor┞ určeﾐé pro sledo┗áﾐí a ┗┞hodﾐoIo┗áﾐí pro┗áděﾐýIh akti┗it, které 
Iharakterizují koﾐkrétﾐí čiﾐﾐost ふpře┗ážﾐě jsou s┗ázáﾐ┞ s koﾐkrétﾐíﾏi aktivitami projektu). V příloze 
┗ýz┗┞ je pro každou aktivitu ZP staﾐo┗eﾐ rele┗aﾐtﾐí ┗ýstupo┗ý iﾐdikátor ┗četﾐě pláﾐo┗aﾐé Iílo┗é 
hodnoty.  

Příklady ┗ýstupo┗ýIh iﾐdikátorů: 

5 40 00 – Počet podpořeﾐýIh osoH - praIovﾐíIi ve vzděláváﾐí - podpořeﾐá osoHa se prokazuje 
ve sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí, ┗ kteréﾏ úspěšﾐě ukoﾐčí podporu. Podporou ﾏůže Hýt ﾐapříklad DVPP, stáž, 
sdíleﾐí zkušeﾐostí pedagogů, ┗zájeﾏﾐá spolupráIe. Pokud se podpořeﾐá osoHa účastﾐí ┗íIe ┗zdělá┗aIíIh 
akIí ┗ ráﾏIi projektu, ┗┞kazuje se tolikrát, kolikrát úspěšﾐě ┗zdělá┗áﾐí ukoﾐčí. 

5 05 01/5 26 01 – Počet podpůrﾐýIh persoﾐálﾐíIh opatřeﾐí ve školáIh/Počet posk┞tﾐutýIh služeH 
iﾐdividuálﾐí podpor┞ pedagogůﾏ – jedﾐá se o posk┞tﾐuté služH┞ školáﾏ, ﾐapříklad školﾐí asisteﾐt, školﾐí 
speIiálﾐí pedagog, školﾐí ps┞Iholog, soIiálﾐí pedagog, školﾐí kariéro┗ý poradIe, supervize, mentoring, 

koučiﾐk, ICT podpora ┗e ┗ýuIe.  

5 12 12 – Počet ﾏiﾏoškolﾐíIh aktivit vedouIíIh k rozvoji koﾏpeteﾐIí – jedﾐá se ﾐapříklad o kluH┞, 
kroužk┞, doučo┗áﾐí. 

Iﾐdikátor┞ výsledku – iﾐdikátor┞ s příﾏou ┗azHou ﾐa staﾐo┗eﾐé Iíle. Slouží k prokázáﾐí, zda H┞lo Iíle 
projektu dosažeﾐo a postihují efekt┞ podpor┞. OHsahují ﾐapř. iﾐforﾏaIi o zpra┗idla středﾐědoHýIh 
zﾏěﾐáIh ┗ důsledku ┗┞t┗ořeﾐýIh ┗ýstupů, ﾐapř. z┗ýšeﾐí k┗alit┞ ┗zdělá┗áﾐí, zlepšeﾐí podﾏíﾐek pro ┗ýzkuﾏ 
u příjeﾏIů. Každý projekt ﾏusí v┞kazovat relevaﾐtﾐí výsledkové iﾐdikátory. V příloze ┗ýz┗┞ jsou 

u┗edeﾐ┞ rele┗aﾐtﾐí ┗ýsledk┞ ┗četﾐě způsoHu ┗ýpočtu Iílo┗é hodﾐot┞ a s┗ázáﾐí s ┗ýstupo┗ýﾏi iﾐdikátor┞. 

Výz┗a ﾏůže staﾐo┗it i ┗ýsledko┗é iﾐdikátor┞ statistiIké po┗ah┞, jejiIhž Iílo┗ou hodﾐotu žadatel siIe 
ﾐasta┗uje, ale ﾐeﾐí za┗ázáﾐ k ﾐaplﾐěﾐí její ┗ýše ふﾐapř. iﾐdikátor┞ ヵ ヱヵ ヱヰ, ヵ ヱヶ ヱヰ, ヵ 17 10).  
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Příklad┞ ┗ýsledko┗ýIh iﾐdikátoru: 

5 25 10 - Počet praIovﾐíků ve vzděláváﾐí, kteří v pra┝i uplatňují ﾐově získaﾐé pozﾐatk┞ a dovedﾐosti – 

osoH┞, které se ┗┞kazo┗aly v iﾐdikátoru ヵ ヴヰ ヰヰ, se záro┗eň ┗┞kazují ┗ tomto ┗ýsledko┗éﾏ iﾐdikátoru – 

jedﾐá se o to, že ﾐapříklad pedagog, který aHsol┗o┗al DVPP, ﾐásledﾐě získaﾐé zﾐalosti a do┗edﾐosti 
┗┞zkouší při ┗ýuIe ┗e třídě/ﾐa žáIíIh a zpracuje reflexi o toﾏ, jak to přispělo/ﾐepřispělo ┗e ┗ýuIe, zda 
ﾐapříklad potřeHuje další druh┞ ┗zdělá┗áﾐí apod. 

Milﾐík┞ jsou průHěžﾐé Iíle pro prioritﾐí os┞, které ┗┞jadřují zaﾏýšleﾐý pokrok ﾐapláﾐo┗aﾐý k určitéﾏu 
terﾏíﾐu. Milﾐíkeﾏ pro OP VVV PO ヲ a PO ン ESF je iﾐdikátor ┗ýstupu ヶ ヰヰ ヰヰ Celkový počet účastﾐíků. 

Do tohoto iﾐdikátoru jsou započítá┗áﾐ┞ podpořeﾐé osoH┞ s dosažeﾐýﾏ ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ počteﾏ hodiﾐ 
┗zdělá┗áﾐí, s tz┗. Hagatelﾐí podporou. 

Bagatelﾐí podpora – hraﾐiIe, která určuje rozsah zapojeﾐí účastﾐíka tak, aH┞ iﾐter┗eﾐIe přiﾐesla 
požado┗aﾐý efekt. Pro každou ┗ýz┗u je staﾐo┗eﾐa tato hraﾐiIe a je u┗edeﾐa ┗e ┗ýz┗ě u iﾐdikátoru 
6 00 00 Celkový počet účastﾐíků. Jde o časo┗ou dotaIi jedﾐotli┗ýIh aHsol┗o┗aﾐýIh ┗zdělá┗aIíIh akIí 
koﾐkrétﾐí osoH┞, které se sčítají ふﾏohou se sčítat ﾐapř. seﾏiﾐáře, ┘orkshop┞, DVPP, pra┝e, stáže, 
taﾐdeﾏo┗á ┗ýuka – ve výzvě, či ﾐavazujíIí dokuﾏeﾐtaIi k výzvě je uvedeﾐo, které aktivit┞ se 

do Hagatelﾐí podpor┞ započítávají). V okaﾏžiku dosažeﾐí hraﾐiIe Hagatelﾐí podpor┞ je osoHa 
započítáﾐa do iﾐdikátoru ヶ 00 00 Celkový počet účastﾐíků.  

Osoby, u ﾐiIhž podpora zatíﾏ ﾐepřekoﾐala/ﾐepře┗ýšila liﾏit Hagatelﾐí podpor┞, se do počtu dosažeﾐýIh 
hodﾐot iﾐdikátoru ヶ 00 00 Celkový počet účastﾐíků ﾐezapočítá┗ají. V projektu lze Hagatelﾐí podporu 
přesáhﾐout ふjedﾐá se o ﾏiﾐiﾏálﾐí počet hodiﾐぶ. 

Projekt ﾏusí Hýt koﾐIipováﾐ tak, aH┞ vzdělávaIí aktivit┞ podpořeﾐé osoH┞ v souhrnu dosahovaly 

ﾏiﾐiﾏálﾐí hraﾐiIe Hagatelﾐí podpor┞, pokud ﾐeﾐí ┗e ┗ýz┗ě či ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě 
stanoveno jinak. 

Bagatelﾐí podpora je vžd┞ spojeﾐa s koﾐkrétﾐí osoHou, ﾐelze sčítat ﾏezi praIovﾐík┞. Nelze tedy, aby 

kurz ﾐapř. dokoﾐčila jiﾐá osoHa ﾐeHo aH┞ se jedﾐa osoHa účastﾐila jednoho DVPP a druhá osoHa dalšího 
DVPP a t┞to hodiﾐ┞ od d┗ou růzﾐýIh osoH sečíst a ┗┞kázat jako iﾐdikátor ヶ ヰヰ ヰヰ. 

Příklad: Na výzvě je určeﾐa Hagatelﾐí podpora 24 hodiﾐ. Podpořeﾐá osoHa se zúčastﾐí DVPP v rozsahu 

16 hodin, a aH┞ H┞la ﾐaplﾐěﾐa ﾏiﾐiﾏálﾐí hraﾐiIe Hagatelﾐí podpor┞, je třeHa, aH┞ se ta saﾏá osoHa 
zúčastﾐila ještě dalšího vzděláváﾐí v ráﾏIi projektu, ﾐapř. dalšího DVPP ﾐeHo stáže, seﾏiﾐáře, kurzu 
dle aktivit v┞ﾏezeﾐýIh výzvou. 

Hodﾐot┞ iﾐdikátorů 

a) VýIhozí hodﾐota iﾐdikátoru – výIhozí hodnota ┗ýsledko┗ého iﾐdikátoru je posledﾐí dostupﾐá aktuálﾐí 
hodnota ﾐaﾏěřeﾐá před dateﾏ zahájeﾐí f┞ziIké realizace projektu. U ESF ┗ýsledko┗ýIh iﾐdikátorů je 
na úro┗ﾐi projektů ┗ýIhozí hodﾐota zpra┗idla ﾐulo┗á. Iﾐdikátor┞ výstupu ﾏají výIhozí hodﾐotu vžd┞ 
nulovou. 
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Pozor! 

U iﾐdikátorů 5 16 10 Počet dětí a žáků s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí v podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh, 

5 17 10 Počet dětí, žáků a studeﾐtů Roﾏů v podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh a 5 15 10 Celkový počet dětí, 
žáků a studeﾐtů v podpořeﾐýIh orgaﾐizaIíIh je po┗iﾐﾐost staﾐo┗it ┗ýIhozí hodﾐotu u ┗šeIh projektů, 
které t┞to iﾐdikátor┞ ┗┞kazují. VýIhozí hodﾐota se Hěheﾏ realizaIe projektu ﾐeﾏěﾐí. 

b) Cílová hodﾐota iﾐdikátoru – na úro┗ﾐi projektů je Iílo┗á hodnota defiﾐo┗áﾐa jako pláﾐ iﾐdikátoru, 
k jehož dosažeﾐí se žadatel za┗ázal, ┗četﾐě data, kd┞ ﾏá Hýt hodﾐot┞ dosažeﾐo. 

U výstupovýIh iﾐdikátorů se Iílová hodﾐota staﾐovuje jako součet stejﾐého iﾐdikátoru za všeIhﾐ┞ 
aktivity ZP. 

Součástí iﾐdikátorů je také skupina iﾐdikátorů, u kterýIh se žadatel/příjeﾏIe ﾐeza┗azuje k Iílo┗é 
hodﾐotě ふs atriHuteﾏ ﾐepo┗iﾐﾐý k ﾐaplﾐěﾐíぶ, ale ﾏusí je ┗ průHěhu realizaIe ┗┞kazo┗at. Přesﾐé 
┗┞ﾏezeﾐí je ┗žd┞ u┗edeﾐo ┗e ┗ýz┗ě. 

11.2. Pok┞ﾐ┞ pro příjeﾏIe 

V┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ s ŘO se iﾐdikátor┞ u┗edeﾐé ┗ žádosti o podporu, 

stávají závazﾐýﾏi. JejiIh ﾐedodržeﾐí je saﾐkIioﾐo┗aﾐé a ﾏůže ┗ést k částečﾐéﾏu ﾐeHo i úplﾐéﾏu 
odeHráﾐí posk┞tﾐuté dotace. V prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ jsou uvedeny tolerance 

ﾐaplﾐěﾐí Iílo┗ýIh hodﾐot, ┗četﾐě ┗┞čísleﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh postihů za případﾐé ﾐeﾐaplﾐěﾐí Iílo┗ýIh hodnot. 

Pokud je stanovena přípustﾐá toleraﾐIe hodﾐot iﾐdikátorů v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpory a tato toleraﾐIe je dodržeﾐa, ﾐeﾐí stanovena fiﾐaﾐčﾐí opra┗a (viz kapitola 11.3). 

PříjeﾏIe ﾏá po┗iﾐﾐost průHěžﾐě sledo┗at ﾐaplňo┗áﾐí ┗šeIh iﾐdikátorů u┗edeﾐýIh ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ふu ESF projektů také rozpado┗ýIh iﾐdikátorů k iﾐdikátoru ヶ ヰヰ ヰヰ 

dle příloh┞ I nařízeﾐí EK 1304/2013). 

Dosažeﾐé hodﾐot┞ ┗šeIh těIhto iﾐdikátorů je příjeﾏIe povinen vykazovat v ﾏoﾐitoro┗aIíIh zprá┗áIh (viz 

kapitola 7.1) prostředﾐiIt┗íﾏ IS KP14+. Dosažeﾐá hodﾐota je kuﾏulati┗ﾐí údaj od začátku realizaIe 
projektu ﾐeHo přírůstko┗ý údaj dle po┗ah┞ iﾐdikátoru a jeho defiﾐiIe. Každá hodﾐota iﾐdikátoru je 
současﾐě spjata s terﾏíﾐeﾏ dosažeﾐí, která ﾏusí Hýt ze straﾐ┞ žadatele/příjeﾏIe ┗┞plňo┗áﾐa 
dle skutečﾐosti, tzﾐ., že ﾐesﾏí Hýt zaﾏěňo┗áﾐo datuﾏ dosažeﾐé hodﾐot┞ s dateﾏ jeho ┗ložeﾐí 
do IS KP14+. Příﾏo ┗ ZoR projektu příjeﾏIe ┗┞plňuje dosažeﾐé hodﾐot┞ ┗šeIh iﾐdikátorů ┗ýstupu 
a ┗ýsledku kroﾏě iﾐdikátoru ヶ ヰヰ ヰヰ, který se do IS KPヱヴ+ geﾐeruje z IS ESF2014+ ふpříﾏo ┗ ZoR projektu se 

needituje). Hodnoty zapisuje v souladu se s┗ou e┗ideﾐIí, kterou ┗ede ﾏiﾏo IS KP14+ ふﾐapř. ┗ kalkulačIe 
iﾐdikátorůぶ a kterou ﾏá podložeﾐou potřeHﾐou dokuﾏeﾐtaIí ふ┗iz ﾐíže u┗edeﾐý požada┗ek 
na prokazatelﾐost ┗┞kazo┗áﾐí dosažeﾐýIh hodﾐot iﾐdikátorůぶ. 

Dosažeﾐé hodﾐot┞ u iﾐdikátorů týkajíIíIh se účastﾐíků 6 00 00 se do ZoR projektu generuje z IS ESF2014+ 

po dosažeﾐí Hagatelﾐí podpor┞ staﾐo┗eﾐé ﾐa ┗ýz┗ě. V IS ESFヲヰヱヴ+ příjeﾏIe zazﾐaﾏeﾐá┗á dílčí údaje 
o účastﾐíIíIh z kart┞ účastﾐíka, v s┞stéﾏu příjeﾏIe také eviduje rozsah posk┞tﾐuté podpor┞ ふhodiny 

ze získaﾐýIh podpor). Karta účastﾐíka se ┗┞plňuje ┗ IS ESFヲヰヱヴ+ oﾐliﾐe či offliﾐe. K ZoR projektu se 

dokládá jﾏeﾐﾐý sezﾐaﾏ účastﾐíků, s ozﾐačeﾐíﾏ ﾐo┗ýIh jﾏeﾐ ┗e sledo┗aﾐé oHdoHí a jsou ┗┞kázáﾐí ┗ ZoR 

projektu. Postupy, jak pracovat v IS ESF2014+, jsou uﾏístěﾐ┞ ﾐa ┘eHu MŠMT 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/is-esf-2014-evidence-podporenych-osob-2.  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/is-esf-2014-evidence-podporenych-osob-2
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Výstupové iﾐdikátor┞ se ┗┞kazují průHěžﾐě ┗e sledo┗aﾐéﾏ ふﾏoﾐitoro┗aIíﾏぶ oHdoHí, ┗ kteréﾏ H┞lo 

┗ýstupu dosažeﾐo. U jedﾐotli┗ýIh aktivit ZP je u┗edeﾐ způsoH doložeﾐí ┗ýstupu. 

Upozorﾐěﾐí: 

Do )oR projektu se také geﾐerují statistiIké údaje z karet účastﾐíků z IS ESF2014+ a dále se autoﾏatiIk┞ 
geﾐeruje iﾐdikátor ヵ ヲヱ ヰヰ Počet podpořeﾐýIh produktů jako součet hodﾐot ﾐěkterýIh ┗ýstupo┗ýIh 
iﾐdikátorů. T┞to iﾐdikátor┞ ﾐejsou staﾐo┗eﾐ┞ ┗e ┗ýz┗ě a žadatel/příjeﾏIe ﾐeﾐí za┗ázáﾐ k jejiIh ﾐaplňo┗áﾐí. 

Výsledkové iﾐdikátor┞ je doporučeﾐo popr┗é ┗┞kázat v předposledﾐí )oR projektu, pokud je aktivita 

ukoﾐčeﾐa a ﾐeﾐí ┗e ┗ýz┗ě či ┗ ﾐá┗azﾐé dokuﾏeﾐtaIi staﾐo┗eﾐo jiﾐak. V ZZoR projektu se pak vykazuje 

a dokládá jejiIh koﾐečﾐá dosažeﾐá hodﾐota. U ┗ýz┗┞ je ┗žd┞ uvedeﾐ způsoH doložeﾐí ┗ýsledku.  

V každé ZoR projektu příjeﾏIe za každý iﾐdikátor zvlášť v┞plﾐí příslušﾐou dosažeﾐou hodnotu, datum 

dosažeﾐí této hodﾐot┞ a popis způsoHu jejího dosažeﾐí. 

V případě, že příjeﾏIe zjistí ┗ průHěhu realizaIe projektu, že ﾐaplňo┗áﾐí iﾐdikátorů projektu je 

ohrožeﾐo, je ﾐutﾐé, aH┞ Io ﾐejdří┗e zahájil ﾐápra┗ﾐá opatřeﾐí a ┗zﾐiklou situaIi řešil s ŘO. 

ŘO ﾏůže ﾐa základě řádﾐě zdů┗odﾐěﾐé žádosti příjeﾏIe o podstatﾐou zﾏěﾐu rozhodnout o sﾐížeﾐí, 
případﾐě z┗ýšeﾐí, Iílo┗é hodﾐot┞ zá┗azﾐého iﾐdikátoru u┗edeﾐé v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpor┞ ﾐeHo přidáﾐí ﾐo┗ého iﾐdikátoru ふiﾐdikátor┞ ┗ýsledku a ﾏilﾐíkぶ. U iﾐdikátoru ┗ýstupu je tato zﾏěﾐa 

zpravidla spojeﾐa se zﾏěﾐou akti┗it┞ )P. 

Podstatﾐé a ﾐepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ jsou Hlíže upra┗eﾐ┞ ┗ kapitole 7.2. 

11.2.1. V┞kazováﾐí iﾐdikátorů 

V┞kazo┗aﾐé iﾐdikátor┞ se ﾏusí opírat o průkazﾐou evideﾐIi ┗edeﾐou příjeﾏIeﾏ projektu. E┗ideﾐIí se 
ﾏ┞slí ﾐapř. profesﾐí portfolio pedagoga, doklad┞ o aHsol┗o┗áﾐí DVPP, refle┝ﾐí zprá┗┞, prezeﾐčﾐí listiﾐ┞, 

smlouvy, ┗ýkaz┞ práIe, report o čiﾐﾐosti, zázﾐaﾏ┞ z třídﾐíIh kﾐih, zprá┗┞ z uskutečﾐěﾐýIh setkáﾐí, 
pot┗rzeﾐí z aHsol┗o┗aﾐé pra┝e, stáže, apod., tzn., že ┗┞kazo┗aﾐé hodﾐot┞ ﾏusí Hýt prokazatelﾐé 
a o┗ěřitelﾐé pro kontrolu. K┗alitu ┗┞t┗ořeﾐýIh produktů je oprá┗ﾐěﾐ posuzo┗at ŘO. 

Požado┗aﾐé způsoH┞ doklado┗áﾐí jsou pro jedﾐotli┗é iﾐdikátor┞ ┗ýstupu uvedeny u aktivit ZP, u iﾐdikátorů 
┗ýsledků ┗ýz┗┞ u jedﾐotli┗ýIh ┗ýsledko┗ýIh iﾐdikátorů projektu. Jsou to ﾐapříklad souhrﾐﾐé zprá┗┞ 
příjeﾏIe ┗┞t┗ořeﾐé z portfolií pedagoga/nepedagoga, ┗lastﾐí hodﾐoIeﾐí škol┞. 

V┞kazováﾐí výstupů 

Podpořeﾐé osoH┞ – osoH┞ v┞kazovaﾐé v iﾐdikátoru ﾏilﾐíku ヶ ヰヰ ヰヰ 

Pokud ┗ýz┗a ﾐestaﾐo┗í jiﾐak, příjeﾏIe ┗ede průHěžﾐě e┗ideﾐIi ┗ IS ESFヲヰヱヴ+ o ┗šeIh podpořeﾐýIh 
osoHáIh, které H┞l┞ zapojeﾐ┞ do projektu, a uIho┗á┗á rele┗aﾐtﾐí doklad┞ z jedﾐotli┗ýIh akIí 
pro prokázáﾐí délk┞ akIe. E┗ideﾐIe ﾏusí Hýt zapsáﾐa ﾐejpozději ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa dokoﾐčeﾐí realizaIe 
projektu, tj. v doHě zpraIo┗áﾐí zá┗ěrečﾐé zprá┗┞ o realizaci projektu. IS ESFヲヰヱヴ+┗┞uží┗ají pouze t┞ 
projekt┞, které ┗┞kazují iﾐdikátor ヶ ヰヰ ヰヰ Celko┗ý počet účastﾐíků ふosoH┞, které dosáhl┞ Hagatelﾐí 
podpory).  

PříjeﾏIe oHdrží registračﾐí údaje do IS ESFヲヰヱヴ+ po ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu dotaIe, 

a to ┗e d┗ou částeIh: dato┗ou sIhráﾐkou/iﾐterﾐí depeší a na e-ﾏailo┗ou adresu zástupIe příjeﾏIe. 
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Tepr┗e po spáro┗áﾐí těIhto d┗ou registračﾐíIh údajů z dato┗é sIhráﾐk┞/iﾐterﾐí depeše a e-ﾏailu ﾏůže 
dojít k registraIi. TeIhﾐiIký postup k práIi ┗ s┞stéﾏu ふa Karta účastﾐíka OP VVVぶ je z┗eřejﾐěﾐ ﾐa ┘eHu 
MŠMT. 

Na základě údajů dostupﾐýIh ┗ IS ESF2014+ k podpořeﾐýﾏ osoHáﾏ ┗ ráﾏIi koﾐkrétﾐího projektu 
dokáže IS ESFヲヰヱヴ+ ┗┞počítat hodﾐot┞ iﾐdikátorů týkajíIíIh se účastﾐíků projektu a t┞ předat 
do IS KPヱヴ+ do rozpraIo┗aﾐé ZoR projektu.  

Z těIhto důvodů příjeﾏIe údaje k iﾐdikátorůﾏ týkajíIíﾏ se účastﾐíků projektu v IS KPヱヴ+ příﾏo 
needituje. 

Jakﾏile je koﾐkrétﾐí osoHa ┗ ráﾏIi projektu podpořeﾐa a Hude započteﾐa do iﾐdikátoru ﾏilﾐíku ヶ ヰヰ ヰヰ, 

příjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ zajistit za tuto osoHu ┗┞plﾐěﾐí a podepsáﾐí kart┞ účastﾐíka.  

Kartu zpra┗idla ┗┞plňuje účastﾐík elektroﾐiIk┞ offliﾐe či oﾐliﾐe, poté je elektroﾐiIk┞ odesláﾐa 
do IS ESFヲヰヱヴ+ a záro┗eň ┗┞tištěﾐa, účastﾐíkeﾏ podepsáﾐa a uložeﾐa u příjeﾏIe pro případﾐou 
koﾐtrolu ﾐa ﾏístě. Na koﾐIi podpor┞ každý účastﾐík ještě doplﾐí do kart┞ účastﾐíka a podepíše dílčí 
údaj, který požaduje Nařízeﾐí č. ヱンヰヴ/ヲヰヱン, tj. jestli je účastﾐík po ukoﾐčeﾐí podpor┞ v proIesu 
vzděláváﾐí/odHorﾐé příprav┞. 

Pokud příjeﾏIe/podpořeﾐá osoHa ﾐe┗┞plﾐí Kartu účastﾐíka, ﾐeﾐí tato osoHa započítáﾐa do dosažeﾐé 
hodﾐot┞ iﾐdikátoru ヶ 00 00 Celkový počet účastﾐíků (viz kap. 11.2.3). 

PříjeﾏIe ┗┞kazuje tuto podpořeﾐou osoHu ふﾐapř. ヵ 40 01 Počet podpořeﾐýIh praIovﾐíků VŠ nebo 

5 40 00 Počet podpořeﾐýIh osoH – praIovﾐíIi ve vzděláváﾐíぶ a dokládá úspěšﾐé zapojeﾐí podpořeﾐé osoH┞ 
v projektu ﾐapř. dokladeﾏ o aHsol┗o┗áﾐí kurzu, zprá┗ou z teﾏatiIkýIh setkáﾐí, zprá┗ou z aHsol┗o┗aﾐé 
stáže, os┗ědčeﾐí z DVPP, apod. 

Pokud účastﾐík ﾐedokoﾐčil kurz, ﾐiIﾏéﾐě strávil v ﾐěﾏ víIe času, ﾐež je limit pro Hagatelﾐí podporu, 
podpora se eviduje i přes ﾐedokoﾐčeﾐí kurzu. Pokud ﾐedokoﾐčeﾐí vedlo k toﾏu, že účastﾐík ﾐeﾏá 
Iertifikát/jiﾐý doklad, pak je doporučeﾐo tuto informaci do stručﾐého popisu v IS ESF2014+ uvést. 

Dalšíﾏi ┗ýstup┞ projektu ﾏohou Hýt posk┞tﾐuté služH┞, aHsol┗o┗aﾐé stáže, uskutečﾐěﾐá setkáﾐí, apod. 

Rele┗aﾐtﾐí doklad┞ ┗ýstupů pro koﾐtrolu )oR projektu a koﾐtrolu ﾐa ﾏístě jsou speIifiko┗áﾐ┞ u aktivit 

zjedﾐodušeﾐého projektu. 

11.2.2. OIhraﾐa osoHﾐíIh údajů 

Běheﾏ realizaIe projektu je ﾐutﾐé při zpraIo┗áﾐí osoHﾐíIh údajů pro ┗┞kázáﾐí iﾐdikátorů ┗ýstupu, 

iﾐdikátorů ┗ýsledku a ﾏilﾐíku ヶ ヰヰ ヰヰ postupo┗at ┗ souladu s OHeIﾐýﾏ ﾐařízeﾐíﾏ o oIhraﾐě osoHﾐíIh 
údajů49 (GDPR) a zákoﾐeﾏ o oIhraﾐě osoHﾐíIh údajů. PříjeﾏIe je oprá┗ﾐěﾐ zpraIo┗á┗at osoHﾐí či Iitli┗é 

údaje podpořeﾐé osoH┞ ┗ rozsahu ┗┞ﾏezeﾐéﾏ ┗ těIhto pra┗idleIh. PříjeﾏIe učiﾐí ┗eškerá opatřeﾐí, aH┞ 
ﾐedošlo k ﾐeoprá┗ﾐěﾐéﾏu ﾐeHo ﾐahodiléﾏu přístupu k těﾏto údajůﾏ, k jejiIh zﾏěﾐě, zﾐičeﾐí či ztrátě, 
ﾐeoprá┗ﾐěﾐýﾏ přeﾐosůﾏ, k jejiIh jiﾐéﾏu ﾐeoprá┗ﾐěﾐéﾏu zpraIo┗áﾐí. 

                                                 
49 Nařízeﾐí je účiﾐﾐé od ヲヵ. k┗ětﾐa ヲヰヱΒ, prá┗ﾐí důsledk┞ z ﾐedodržeﾐí GDPR lze ┗┞┗ozo┗at až po ﾐaH┞tí jeho účiﾐﾐosti.  
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OsoHﾐí údaje je příjeﾏIe oprá┗ﾐěﾐ zpraIo┗á┗at ┗ýhradﾐě ┗ souvislosti s realizaIí projektu, zejﾏéﾐa pak 
při přípra┗ě ZoR projektu. PříjeﾏIe je oprá┗ﾐěﾐ zpraIo┗á┗at osoHﾐí údaje v souladu s § ヵ odst. ヱ písﾏ. 
eぶ zákoﾐa č. ヱヰヱ/ヲヰヰヰ SH., o oIhraﾐě osoHﾐíIh údajů, po dobu, po kterou je E┗ropská koﾏise oprá┗ﾐěﾐa 
pro┗ádět koﾐtrolu OP VVV (cca rok 2033)50. Bez zH┞tečﾐého odkladu po upl┞ﾐutí této doH┞ je příjeﾏIe 
po┗iﾐeﾐ pro┗ést lik┗idaIi těIhto osoHﾐíIh údajů. 

V případě sHěru údajů o podpořeﾐýIh osoHáIh příjeﾏIe ﾐepodá┗á ozﾐáﾏeﾐí o zpraIo┗áﾐí osoHﾐíIh 
údajů ﾐa Úřad pro oIhraﾐu osoHﾐíIh údajů. V toﾏto případě se jedﾐá o zpraIo┗áﾐí ┗ ráﾏIi ﾐařízeﾐí 
ESIF, takže se uplatﾐí § ヱΒ odst. ヱ písﾏ. bぶ zákoﾐa o oIhraﾐě osoHﾐíIh údajů. 

Upozorﾐěﾐí: 

Pro zpraIo┗áﾐí osoHﾐíIh údajů pro potřeH┞ projektu ﾏusí příjeﾏIe ideﾐtifiko┗at jedeﾐ z ﾐásledujíIíIh 
dů┗odů51:  

aぶ suHjekt údajů ふf┞ziIká osoHaぶ udělil souhlas se zpraIo┗áﾐíﾏ s┗ýIh osoHﾐíIh údajů pro jedeﾐ či ┗íIe 
koﾐkrétﾐíIh účelů;  

Hぶ zpraIo┗áﾐí je ﾐezH┞tﾐé pro splﾐěﾐí sﾏlou┗┞, jejíž sﾏlu┗ﾐí straﾐou je suHjekt údajů;  

Iぶ zpraIo┗áﾐí je ﾐezH┞tﾐé pro splﾐěﾐí prá┗ﾐí po┗iﾐﾐosti, která se ﾐa sprá┗Ie/zpracovatele vztahuje;  

eぶ zpraIo┗áﾐí je ﾐezH┞tﾐé pro splﾐěﾐí úkolu pro┗áděﾐého ┗e ┗eřejﾐéﾏ zájﾏu ﾐeHo při ┗ýkoﾐu ┗eřejﾐé 
ﾏoIi, kterýﾏ je po┗ěřeﾐ sprá┗Ie;  

fぶ zpraIo┗áﾐí je ﾐezH┞tﾐé pro účel┞ oprá┗ﾐěﾐýIh zájﾏů příslušﾐého sprá┗Ie/zpraIo┗atele či třetí straﾐ┞. 

Vodítkem jak postupo┗at ﾏůže Hýt ﾏetodiIká poﾏůIka k aplikaIi GDPR ﾐa školáIh: 
http://www.msmt.cz/dokumenty/ostatni-dokumenty.  

UIho┗á┗áﾐí dokuﾏeﾐtů k prokazo┗áﾐí hodﾐot iﾐdikátorů, ┗četﾐě karet účastﾐíka, je uvedeno v kapitole 

7.4. 

11.2.3. Karta účastﾐíka ふsledovaﾐé údaje o účastﾐíIíIh)52  

Pro prograﾏ┞ spolufiﾐaﾐIo┗aﾐé z ESF jsou podle příloh┞ I Nařízeﾐí č. ヱンヰヴ/ヲヰヱン defiﾐo┗áﾐ┞ společﾐé 
ukazatele ┗ýstupu a ┗ýsledku, prostředﾐiIt┗íﾏ ﾐiIhž doIhází ke sledo┗áﾐí Celkového počtu účastﾐíků 

iﾐterveﾐIí v čleﾐěﾐí dle pohlaví, věku, postaveﾐí ﾐa trhu práIe, vzděláﾐí, apod. Podle Nařízeﾐí o ESF 
se „za účastﾐíky ozﾐačují osoHy, které ﾏají příﾏý prospěIh z iﾐterveﾐIe ESF, které ﾏohou Hýt 
ideﾐtifikováﾐy a požádáﾐy o Iharakteristiku a pro ﾐěž jsou vyčleﾐěﾐy koﾐkrétﾐí výdaje. Jiﾐé osoHy 
za účastﾐíky považováﾐy ﾐejsou“.  

PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ zajistit ┗┞plﾐěﾐí kart┞ účastﾐíka za každou podpořeﾐou osoHu ┗ projektu 

(vykazovanou v iﾐdikátoru ヶ ヰヰ ヰヰぶ. Kart┞ účastﾐíka je ﾐutﾐé v┞tiskﾐout ze s┞stéﾏu IS ESFヲヰヱ4+, 

podepsat ふpodpořeﾐou osobouぶ a uIhovat pro případﾐou koﾐtrolu ﾐa ﾏístě. 

                                                 
50 Oprá┗ﾐěﾐí zpraIo┗á┗at osoHﾐí údaje se ┗žd┞ řídí aktuálﾐí platﾐou legislati┗ou.  

51 Úplﾐý ┗ýčet zákoﾐﾐýIh dů┗odů pro zpraIo┗áﾐí osoHﾐíIh údajů ﾐapř. čláﾐek ヶ GDPR. 

52 Dílčí údaje ┗┞Iházejí z příloh┞ I Nařízeﾐí č. ヱンヰヴ/ヲヰヱン, je ﾏožﾐá zﾏěﾐa dle re┗ize tohoto ﾐařízeﾐí. Případﾐé zﾏěﾐ┞ jsou 
automaticky upraveny v Kartě účastﾐíka. 
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SHěr dílčích údajů před ukoﾐčeﾐíﾏ účasti osoH┞ v projektu: 

– jﾏéﾐo, příjﾏeﾐí, datuﾏ ﾐarozeﾐí a H┞dliště; 

– kategorizaIe účastﾐíků podle pohla┗í ふﾏuž/žeﾐaぶ; 

– posta┗eﾐí účastﾐíka ﾐa trhu práce (ﾐezaﾏěstﾐaﾐí, dlouhodoHě ﾐezaﾏěstﾐaﾐí, ﾐeakti┗ﾐí osoH┞, které 
nejsou v proIesu ┗zdělá┗áﾐí ﾐeHo odHorﾐé přípra┗┞, zaﾏěstﾐaﾐí, osoHa saﾏostatﾐě ┗ýdělečﾐě čiﾐﾐá, 

ﾐeakti┗ﾐí osoH┞ – ostatﾐí); 

– příslušﾐost k ┗ěko┗é skupiﾐě (do 25 let, nad 54 let, nad 54 let, kteří jsou ﾐezaﾏěstﾐaﾐí, a to 

i dlouhodoHě ﾐeHo ﾐeakti┗ﾐí a ﾐejsou ┗ proIesu ┗zdělá┗áﾐí aﾐi odHorﾐé přípra┗┞ぶ; 

– nej┗┞šší dosažeﾐé ┗zděláﾐí53: 

 s ukoﾐčeﾐýﾏ priﾏárﾐíﾏ ふISCED ヱぶ ﾐeHo ﾐižšíﾏ sekuﾐdárﾐíﾏ ふISCED ヲぶ ┗zděláﾐíﾏ; 

 s ukoﾐčeﾐýﾏ ┗┞ššíﾏ sekuﾐdárﾐíﾏ ふISCED ンぶ ﾐeHo postsekuﾐdárﾐíﾏ ふISCED ヴぶ ┗zděláﾐíﾏ; 

 s ukoﾐčeﾐýﾏ terIiárﾐíﾏ ┗zděláﾐíﾏ ふISCED ヵ až Βぶ; 

– t┞p zﾐe┗ýhodﾐěﾐí ふﾏigraﾐti, účastﾐíIi, kteří jsou pů┗odeﾏ IiziﾐIi, ﾏeﾐšiﾐ┞ – ┗četﾐě 
ﾏargiﾐalizo┗aﾐýIh koﾏuﾐit jako jsou Roﾏo┗éぶ54, účastﾐíIi se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ55, jiﾐé 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐé osoH┞56; 

– bezdoﾏo┗Ii ﾐeHo osoH┞ ┗┞loučeﾐé z přístupu k H┞dleﾐí; 

– lidé z ┗eﾐko┗skýIh oHlastí57. 

Dílčí údaje po ukoﾐčeﾐí účasti osoH┞ v projektu: 

– ﾐeakti┗ﾐí účastﾐíIi, kteří znovu začali hledat zaﾏěstﾐáﾐí po ukoﾐčeﾐí s┗é účasti58; 

– účastﾐíIi ┗ proIesu ┗zdělá┗áﾐí/odHorﾐé přípra┗┞ po ukoﾐčeﾐí s┗é účasti; 

– účastﾐíIi, kteří získali k┗alifikaIi po ukoﾐčeﾐí s┗é účasti59; 

                                                 
53  Dle Meziﾐárodﾐí staﾐdardﾐí klasifikaIe ┗zdělá┗áﾐí – ISCED 

(http://www.naep.cz/image/content-management/ISCED%20klasifikace%20vzdelavani.pdf). 

54  OsoH┞, které ﾐeﾏají ┗ ČR po┗oleﾐí k tr┗aléﾏu poH┞tu, poIházejí z úzeﾏí ﾏiﾏo ČR, ﾐáleží do ﾐěkteré z ﾏeﾐšiﾐ či potřeHují 
speIiálﾐí poﾏoI ﾐa trhu práIe k┗ůli jaz┞ku či jiﾐýﾏ kulturﾐíﾏ proHléﾏůﾏ. V ČR jsou ﾐárodﾐostﾐí ﾏeﾐšiﾐ┞ u┗edeﾐ┞ ┗ýčteﾏ 
v čláﾐku ン statutu Rad┞ ┗lád┞ pro ﾐárodﾐostﾐí ﾏeﾐšiﾐ┞. 

55  Do kategorie osoH se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ patří ┗ souladu s § ヶΑ zákoﾐa č. ヴンヵ/ヲヰヰヴ SH., f┞ziIké osoH┞, které jsou 
orgáﾐeﾏ soIiálﾐího zaHezpečeﾐí uzﾐáﾐ┞ aぶ iﾐ┗alidﾐíﾏi ┗e třetíﾏ stupﾐiぶ, Hぶ iﾐ┗alidﾐíﾏi ┗ pr┗ﾐíﾏ ﾐeHo druhéﾏ stupﾐi, Iぶ 
zdra┗otﾐě zﾐe┗ýhodﾐěﾐýﾏi. Do této kategorie patří také f┞ziIké osoH┞, které H┞l┞ uzﾐáﾐ┞ Úřadeﾏ práIe ČR zdra┗otﾐě 
zﾐe┗ýhodﾐěﾐýﾏi, a rozhodﾐutí ﾐepozH┞lo platﾐosti. V případě projektů týkajíIíIh se škol a školskýIh zařízeﾐí se ﾐad ráﾏeI 
┗ýše u┗edeﾐého zdra┗otﾐě postižeﾐýﾏi účastﾐík┞ rozuﾏí také děti, žáIi a studeﾐti se zdra┗otﾐíﾏ postižeﾐíﾏ dle § ヱヶ 
zákoﾐa č. ヵヶヱ/ヲヰヰヴ SH., a ┗┞hlášk┞ č. Αン/ヲヰヰヵ, kteří potřeHují speIiálﾐí poﾏoI při ┗zdělá┗áﾐí k┗ůli s┗éﾏu zﾐe┗ýhodﾐěﾐí. 
OsoH┞ ﾏohou ┗┞kazo┗at ﾐěkolik zﾐe┗ýhodﾐěﾐí. 

56  OsoH┞, které ﾐepatří ﾏezi ﾏigraﾐt┞ a ﾏeﾐšiﾐ┞ aﾐi ﾏezi zdra┗otﾐě postižeﾐé, ﾐiIﾏéﾐě potřeHují speIiálﾐí poﾏoI ﾐa trhu 
práIe k┗ůli s┗éﾏu zﾐe┗ýhodﾐěﾐí, které je defiﾐo┗aﾐé a přijíﾏaﾐé ﾐa ﾐárodﾐí úro┗ﾐi. 

57  V českýIh podﾏíﾐkáIh je ┗eﾐko┗ zpra┗idla ┗┞ﾏezo┗áﾐ jako souHor ┗eﾐko┗skýIh oHIí, kd┞ statistiIkou hraﾐiIí pro jejiIh 
┗┞ﾏezeﾐí je ンヰヰヰ oH┞┗atel. 

58  )a osoHu, která začala hledat zaﾏěstﾐáﾐí, se po┗ažuje účastﾐík projektu, který se zaregistro┗al ﾐa Úřadu práIe. 

http://www.naep.cz/image/content-management/ISCED%20klasifikace%20vzdelavani.pdf
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– účastﾐíIi zaﾏěstﾐaﾐí po ukoﾐčeﾐí s┗é účasti, ┗četﾐě OSVČ; 

– zﾐe┗ýhodﾐěﾐí účastﾐíIi, kteří po ukoﾐčeﾐí s┗é účasti hledají zaﾏěstﾐáﾐí, jsou ┗ proIesu ┗zdělá┗áﾐí/ 

odHorﾐé přípra┗┞, rozšiřují si k┗alifikaIi ﾐeHo jsou zaﾏěstﾐaﾐí, a to i jako OSVČ; 

– ﾏísto ┗ýkoﾐu práIe/studia. 

Přesﾐé zﾐěﾐí dílčíIh iﾐdikátorů k iﾐdikátoru ヶ 00 00 Celkový počet účastﾐíků, ┗četﾐě kódu a defiﾐiI, ﾏá 
žadatel k dispozici v přehledu iﾐdikátorů ﾐa ┘eHu MŠMT. 

Předﾏěteﾏ koﾐtrol (a to z úro┗ﾐě ŘO i jiﾐýIh koﾐtrolﾐíIh orgáﾐůぶ ﾐeHude, zda účastﾐík skutečﾐě 
vykazuje charakteristiku, kterou uvedl v kartě účastﾐíka ふči jiﾐéﾏ prohlášeﾐí/dokuﾏeﾐtuぶ, ﾐa základě 
ﾐěhož příjeﾏIe staﾐo┗il dosažeﾐou hodﾐotu iﾐdikátorů. 

11.3.  Odvod┞ za porušeﾐí rozpočtové kázﾐě 

PříjeﾏIe ﾏá ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ staﾐo┗eﾐou po┗iﾐﾐost ﾐaplﾐit iﾐdikátor┞, 
┗četﾐě staﾐo┗eﾐí od┗odů za jejiIh ﾐeﾐaplﾐěﾐí. Koﾐkrétﾐí ┗ýše fiﾐaﾐčﾐíIh opra┗ jsou uvedeny 

v příslušﾐéﾏ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Fiﾐaﾐčﾐí opra┗┞ jsou stanoveny pro iﾐdikátor tzv. ﾏilﾐík ふiﾐdikátor ヶ 00 00). Je ﾏožﾐé ﾐasta┗it i fiﾐaﾐčﾐí 
opra┗┞ za iﾐdikátor┞ ┗ýsledku. Zda je staﾐo┗eﾐa fiﾐaﾐčﾐí opra┗a ﾐa ┗ýsledk┞ a ﾏilﾐík je ┗žd┞ upřesﾐěﾐo 
v prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Fiﾐaﾐčﾐí opra┗┞ jsou stanoveny k iﾐdikátorůﾏ se zá┗azﾐou Iílo┗ou hodﾐotou. Míra ﾐeﾐaplﾐěﾐí zá┗azku 
je ┗┞počteﾐa Huď jako průﾏěr proIeﾐtuálﾐího ┗┞jádřeﾐí dosažeﾐýIh hodﾐot, přitoﾏ překročeﾐí 
nad 100 % se ┗žd┞ započítá┗á pouze jako 100 % nebo pevnou sazbou. Teﾐto postup je ﾏožﾐé 
specifikovat ve ┗ýz┗ě a k ﾐí ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi.  

Milﾐík ふiﾐdikátorů ┗ýstupu 6 00 00) se hodﾐotí saﾏostatﾐě. 

Příklad ﾐastaveﾐí odvodu za porušeﾐí rozpočtové kázﾐě průﾏěreﾏ ﾐaplﾐěﾐí: 

Míra splﾐěﾐí hodﾐot iﾐdikátorů výsledků 

vzhledem k údajůﾏ u┗edeﾐýﾏ ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu 
Výše od┗odu 

při ﾐaplﾐěﾐí průﾏěru ┗ýsledků rovno  

nebo ﾏéﾐě ﾐež 35 % 

od┗od ┗e ┗ýši, ┗ jaké H┞lo rozhodnuto o porušeﾐí 
rozpočto┗é kázﾐě, bez ohledu na ﾏilﾐík┞ 

při ﾐaplﾐěﾐí ┗ intervalu ┗íIe ﾐež 35 %  

a ﾏéﾐě ﾐež 85 %  

sﾐížeﾐý od┗od z Ielko┗é částk┞ dotaIe dle vzorce: 

x = (85 – n)  

při ﾐaplﾐěﾐí ﾐa Βヵ % a ┗íI  
ﾐeﾐí po┗ažo┗áﾐo za podezřeﾐí ﾐa porušeﾐí 
rozpočto┗é kázﾐě 

┝ = ┗ýše od┗odu ふ%ぶ 

ﾐ je průﾏěrﾐé proIeﾐto ﾐaplﾐěﾐí ┗ýsledků 

                                                                                                                                                            
59  Seﾏ patří osoH┞, které získal┞ pot┗rzeﾐí o k┗alifikaIi uděleﾐé ﾐa základě forﾏálﾐího pro┗ěřeﾐí zﾐalostí, které ukázalo, že 

účastﾐík ﾐaH┞l k┗alifikaIi dle předeﾏ ﾐasta┗eﾐýIh staﾐdardů. 
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Míra splﾐěﾐí hodﾐot┞ ﾏilﾐíku vzhledem k údajůﾏ 
u┗edeﾐýﾏ ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu 

Výše od┗odu 

při ﾐaplﾐěﾐí ﾏilﾐíku rovno nebo ﾏéﾐě ﾐež 40 % 
od┗od ┗e ┗ýši, ┗ jaké H┞lo rozhodﾐuto o porušeﾐí 
rozpočto┗é kázﾐě, bez ohledu na ﾐaplﾐěﾐí ┗ýsledků 

při ﾐaplﾐěﾐí ┗ intervalu ┗íIe ﾐež 40 % a ﾏéﾐě ﾐež 
90 % 

sﾐížeﾐý od┗od z Ielko┗é částk┞ dotaIe dle vzorce: 

x = (90 – n) 

při ﾐaplﾐěﾐí ﾐa Γ0 % a ┗íIe 
ﾐeﾐí po┗ažo┗áﾐo za podezřeﾐí ﾐa porušeﾐí 
rozpočto┗é kázﾐě 

┝ = ┗ýše od┗odu ふ%ぶ 

n je proIeﾐto ﾐaplﾐěﾐí ﾏilﾐíku  
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12. KAPITOLA – )ADÁVÁNÍ A KONTROLA )AKÁ)EK 

12.1. PůsoHﾐost 

1) Tato kapitola upra┗uje pra┗idla pro zadá┗áﾐí dále ┗┞ﾏezeﾐýIh zakázek spolufiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z OP VVV 

a pra┗idla koﾐtrol┞ ┗eškerýIh zakázek spolufiﾐaﾐIo┗aﾐýIh z OP VVV. 

2) )ada┗atelé jsou po┗iﾐﾐi postup┞ upra┗eﾐýﾏi ┗ kapitoláIh ヱヲ.ヲ a ヱヲ.ン zadá┗at zakázk┞, které ﾐezadají 
┗ zadá┗aIíﾏ řízeﾐí dle § ン ))V) ﾐeHo postupeﾏ podle § ヲ odst. ン ┗ět┞ druhé ))V), ﾐeﾐí-li dále 
stanoveno jinak.60 

3) )ada┗atelé ﾐejsou po┗iﾐﾐi postup┞ upra┗eﾐýﾏi ┗ kapitoláIh ヱヲ.ヲ a ヱヲ.ン zadá┗at zakázk┞, které 
splňují podﾏíﾐk┞ pro použití ┗ýjiﾏk┞ staﾐo┗eﾐé ┗ § ヲΓ ﾐeHo § ンヰ ))V) ﾐeHo podﾏíﾐk┞ pro použití 
jedﾐaIího řízeﾐí Hez u┗eřejﾐěﾐí podle § ヶン odst. ン ﾐeHo ヵ ﾐeHo § ヶヴ až ヶヶ ))V).  

4) )ada┗atelé ﾐejsou po┗iﾐﾐi postup┞ upra┗eﾐýﾏi ┗ kapitoláIh ヱヲ.ヲ a ヱヲ.ン zadá┗at zakázk┞ ﾏalého 
rozsahu, jejiIhž předpokládaﾐá hodﾐota je ﾐižší ﾐež 

a) ヴヰヰ ヰヰヰ Kč Hez DPH, ﾐeHo  

b) ヵヰヰ ヰヰヰ Kč Hez DPH ┗ případě, že je zakázka zadá┗áﾐa příjeﾏIeﾏ, který ﾐeﾐí zada┗ateleﾏ podle 
§ ヴ odst. ヱ až ン ))V) a záro┗eň dotaIe posk┞to┗aﾐá ﾐa tako┗ou zakázku ﾐeﾐí ┗┞šší ﾐež ヵヰ %.  

)ada┗atelé jsou ┗šak ┗ těIhto případeIh po┗iﾐﾐi dodržet ustaﾐo┗eﾐí Hodů ヱヲ.ヲ.ヱ, ヱヲ.ヲ.ヴ a ヱヲ.ヲ.ヵ. 

5) )ada┗atelé ﾐejsou po┗iﾐﾐi postup┞ upra┗eﾐýﾏi ┗ kapitoláIh ヱヲ.ヲ a ヱヲ.ン zadá┗at zakázk┞ ﾏalého 
rozsahu ﾐa služH┞ ﾐeHo dodá┗k┞ ┗ případeIh, kd┞ t┞to zakázk┞ zadali jako dlouhodoHé, a to ﾐikoli 
pro jedﾐotli┗ý projekt, ale pro staﾐdardﾐí čiﾐﾐosti zada┗atele, pokud Ieﾐa těIhto zakázek odpo┗ídá 
Ieﾐáﾏ ┗ ﾏístě a čase oH┗┞klýﾏ, sﾏlu┗ﾐí podﾏíﾐk┞ se k┗ůli realizaIi projektu ﾐeﾏěﾐí a záro┗eň t┞to 
zakázk┞ H┞l┞ zadáﾐ┞ alespoň ヶ ﾏěsíIů před zahájeﾐíﾏ realizaIe projektu, ﾐeHo podáﾐíﾏ žádosti 
o podporu, podle toho, který z úkoﾐů zada┗atel učiﾐil dří┗e 

6) )ada┗atelé ﾏohou při zadá┗áﾐí zakázek ﾏalého rozsahu ﾐeHo zakázek ┗┞šší hodﾐot┞ z┗olit přísﾐější 
postup┞, ﾐež jaké jsou upra┗eﾐé ┗ kapitoláIh 12.2 a 12.3, ┗četﾐě zadáﾐí tako┗ýIh zakázek 
v zadá┗aIíﾏ řízeﾐí podle ))V). 

7) Kapitola ヱヲ.ヴ ふKoﾐtrola ┗ýHěro┗ýIh a zadá┗aIíIh řízeﾐíぶ se ┗ztahuje ﾐa ┗eškeré zakázk┞ 
spolufiﾐaﾐIo┗aﾐé z OP VVV Hez ohledu ﾐa druh zada┗atele ﾐeHo předpokládaﾐou hodﾐotu zakázk┞, 
ﾐeﾐí-li dále staﾐo┗eﾐo jiﾐak. 

                                                 
60 Podﾏíﾐk┞ staﾐo┗eﾐé ┗ kapitoláIh ヱヲ.ヲ a ヱヲ.ン ﾐe┗┞lučují použití přísﾐějšíIh iﾐterﾐíIh sﾏěrﾐiI/pra┗idel zada┗atele 

upra┗ujíIíIh zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek. Dodržeﾐí, resp. ﾐedodržeﾐí případﾐýIh iﾐterﾐíIh sﾏěrﾐiI/pra┗idel pro zadá┗áﾐí 
zakázek ﾐeﾐí předﾏěteﾏ koﾐtrol┞ ze straﾐ┞ ŘO. 
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12.2. OHeIﾐá ustaﾐoveﾐí 

12.2.1. )ásad┞ postupu zadavatele 

1) )ada┗atel ﾏusí při zadá┗áﾐí zakázk┞ dodržo┗at zásad┞ traﾐspareﾐtﾐosti a přiﾏěřeﾐosti. Ve ┗ztahu 
k doda┗atelůﾏ ﾏusí zada┗atel dodržo┗at zásadu ro┗ﾐého zaIházeﾐí a zákazu diskriﾏiﾐaIe. 

2) )ada┗atel ﾐesﾏí oﾏezo┗at účast ┗e ┗ýHěro┗éﾏ řízeﾐí těﾏ doda┗atelůﾏ, kteří ﾏají sídlo ┗ čleﾐskéﾏ 
státě E┗ropské uﾐie, E┗ropského hospodářského prostoru ﾐeHo Š┗ýIarské koﾐfederaIi, ﾐeHo ┗ jiﾐéﾏ 
státě, který ﾏá s Českou repuHlikou ﾐeHo s E┗ropskou uﾐií uza┗řeﾐu ﾏeziﾐárodﾐí sﾏlou┗u zaručujíIí 
přístup doda┗atelůﾏ z těIhto států k zadá┗aﾐé zakázIe. 

3) Dle zákoﾐa o fiﾐaﾐčﾐí koﾐtrole ┗e ┗eřejﾐé sprá┗ě ﾏusí příjeﾏIi při ﾐakládáﾐí s ┗eřejﾐýﾏi prostředk┞ 
dodržo┗at pra┗idla hospodárﾐosti, efekti┗ﾐosti a účelﾐosti. 

4) )ada┗atel kd┞koli ┗ průHěhu ┗ýHěro┗ého řízeﾐí učiﾐí ﾐezH┞tﾐé a přiﾏěřeﾐé opatřeﾐí k ﾐápra┗ě, 
pokud zjistí, že postupo┗al ┗ rozporu s ustaﾐo┗eﾐíﾏi této kapitol┞. Opatřeﾐíﾏ k ﾐápra┗ě se pro účel┞ 
této kapitol┞ rozuﾏí úkoﾐ┞ zada┗atele, které ﾐapra┗ují předIhozí postup, který je ┗ rozporu 

s ustaﾐo┗eﾐíﾏi této kapitol┞.  

12.2.2. Druh zakázk┞ podle předﾏětu 

1) )akázk┞ se podle předﾏětu dělí ﾐa zakázk┞ ﾐa dodá┗k┞, zakázk┞ ﾐa služH┞ ﾐeHo zakázk┞ ﾐa sta┗eHﾐí 
práIe. 

2) )akázkou ﾐa dodá┗k┞ je zakázka, jejíﾏž předﾏěteﾏ je pořízeﾐí ┗ěIí, z┗ířat ﾐeHo o┗ladatelﾐýIh 
přírodﾐíIh sil, pokud ﾐejsou součástí zakázk┞ ﾐa sta┗eHﾐí práIe podle odsta┗Ie ヴ. Pořízeﾐíﾏ se 
rozuﾏí zejﾏéﾐa koupě, ﾐájeﾏ ﾐeHo paIht. 

3) )akázkou ﾐa služH┞ je zakázka, jejíﾏž předﾏěteﾏ je posk┞to┗áﾐí jiﾐýIh čiﾐﾐostí, ﾐež u┗edeﾐých 

v odstavci 4. 

4) )akázkou ﾐa sta┗eHﾐí práIe je zakázka, jejíﾏž předﾏěteﾏ je  

a) posk┞tﾐutí čiﾐﾐosti u┗edeﾐé ┗ oddílu ヴヵ hla┗ﾐího slo┗ﾐíku jedﾐotﾐého klasifikačﾐího s┞stéﾏu 
pro účel┞ zakázek podle příﾏo použitelﾐého předpisu E┗ropské uﾐie61, 

b) zhoto┗eﾐí stavby, nebo 

c) posk┞tﾐutí sou┗isejíIíIh projekto┗ýIh čiﾐﾐostí, pokud jsou zadá┗áﾐ┞ společﾐě se sta┗eHﾐíﾏi 
praIeﾏi podle písﾏeﾐe aぶ ﾐeHo Hぶ. 

5) Sta┗Hou se pro účel┞ této kapitol┞ ﾏ┞slí ┗ýsledek sta┗eHﾐíIh ﾐeHo ﾏoﾐtážﾐíIh praIí ┗┞t┗ářejíIí 
jedﾐotﾐý Ielek, který je sáﾏ o soHě dostatečﾐý k plﾐěﾐí hospodářské ﾐeHo teIhﾐiIké fuﾐkIe. 
Bez ohledu ﾐa prá┗ﾐí forﾏu spolupráIe ﾏezi zada┗ateleﾏ a doda┗ateleﾏ se za zakázku ﾐa sta┗eHﾐí 
práIe po┗ažuje ro┗ﾐěž zhoto┗eﾐí sta┗H┞ odpo┗ídajíIí požada┗kůﾏ staﾐo┗eﾐýﾏ zada┗ateleﾏ, 

                                                 
61 Nařízeﾐí Koﾏise ふESぶ č. ヲヱン/ヲヰヰΒ ze dﾐe ヲΒ. listopadu ヲヰヰΑ, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐařízeﾐí E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふESぶ 
č. ヲヱΓヵ/ヲヰヰヲ o společﾐéﾏ slo┗ﾐíku pro ┗eřejﾐé zakázk┞ ふCPVぶ a sﾏěrﾐiIe E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ヲヰヰヴ/ヱΑ/ES 

a ヲヰヰヴ/ヱΒ/ES o postupeIh při zadá┗áﾐí zakázek, pokud jde o přezkuﾏ CPV. 
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přičeﾏž za odpo┗ídajíIí požada┗kůﾏ staﾐo┗eﾐýﾏ zada┗ateleﾏ se po┗ažuje sta┗Ha, u ﾐíž ﾏá 
zada┗atel rozhodujíIí ┗li┗ ﾐa druh ﾐeHo projekt sta┗H┞. 

6) )akázk┞, které ┗ soHě zahrﾐují ┗íIe druhů zakázek, se zadá┗ají ┗ souladu s pra┗idl┞ platﾐýﾏi pro druh 
zakázk┞ odpo┗ídajíIí hla┗ﾐíﾏu předﾏětu této zakázk┞. OHsahují-li zakázk┞ dodá┗k┞ i služH┞ 
a ﾐejedﾐá se o zakázku ﾐa sta┗eHﾐí práIe, určí se hla┗ﾐí předﾏět podle části předﾏětu zakázk┞ 
s ┗┞šší předpokládaﾐou hodﾐotou. V ostatﾐíIh případeIh se hla┗ﾐí předﾏět určí podle základﾐího 
účelu zakázk┞.  

12.2.3. Druh zakázk┞ podle předpokládaﾐé hodﾐot┞ 

1) Pro účel┞ této kapitol┞ se zakázk┞ čleﾐí podle ┗ýše předpokládaﾐé hodﾐot┞ ﾐa zakázk┞ 

a) ﾏalého rozsahu a 

b) ┗┞šší hodﾐot┞62. 

2) )akázkou ﾏalého rozsahu je zakázka, jejíž předpokládaﾐá hodﾐota je ro┗ﾐa ﾐeHo ﾐižší ┗ případě 
zakázk┞ 

a) ﾐa dodá┗k┞ ﾐeHo ﾐa služH┞ částIe ヲ ヰヰヰ ヰヰヰ Kč Hez DPH, ﾐeHo 

b) ﾐa sta┗eHﾐí práIe částIe ヶ ヰヰヰ ヰヰヰ Hez DPH Kč. 

3) )akázkou ┗┞šší hodﾐot┞ je zakázka, jejíž předpokládaﾐá hodﾐota přesahuje hodﾐot┞ staﾐo┗eﾐé 
v odstavci 2. 

12.2.4. Staﾐoveﾐí předpokládaﾐé hodﾐot┞ zakázk┞ 

1) Před zahájeﾐíﾏ ┗ýHěro┗ého řízeﾐí ﾐeHo před zadáﾐíﾏ zakázk┞ ﾐa základě postupu u┗edeﾐého 
v bodu 12.1 odst. 4 staﾐo┗í zada┗atel předpokládaﾐou hodﾐotu zakázk┞. Předpokládaﾐou hodﾐotou 
zakázk┞ je zada┗ateleﾏ předpokládaﾐá ┗ýše úplat┞ za plﾐěﾐí zakázk┞. Do předpokládaﾐé hodnoty 

zakázk┞ se ﾐezahrﾐuje DPH. 

2) Do předpokládaﾐé hodﾐot┞ zakázk┞ se zahrﾐe hodﾐota ┗šeIh plﾐěﾐí, která ﾏohou ┗┞plý┗at 
ze sﾏlou┗┞ ﾐa zakázku, ﾐeﾐí-li dále staﾐo┗eﾐo jiﾐak. Pro účel┞ zadáﾐí zakázk┞ ┗e ┗ýHěro┗éﾏ řízeﾐí se 
předpokládaﾐá hodﾐota zakázk┞ se staﾐo┗í k okaﾏžiku zahájeﾐí ┗ýHěro┗ého řízeﾐí. 

3) Předpokládaﾐá hodﾐota zakázk┞ se staﾐo┗í ﾐa základě údajů a iﾐforﾏaIí o zakázkáIh stejﾐého či 
podoHﾐého předﾏětu plﾐěﾐí; ﾐeﾏá-li zada┗atel k dispoziIi tako┗é údaje ﾐeHo iﾐforﾏaIe, ┗┞Ihází 
z iﾐforﾏaIí získaﾐýIh průzkuﾏeﾏ trhu, předHěžﾐýﾏi tržﾐíﾏi koﾐzultaIeﾏi ﾐeHo jiﾐýﾏ ┗hodﾐýﾏ 
způsoHeﾏ. 

4) )ada┗atel staﾐo┗í předpokládaﾐou hodﾐotu zakázk┞ za ┗šeIhﾐ┞ s┗é pro┗ozﾐí jedﾐotk┞. Jde-li ┗šak 
o pro┗ozﾐí jedﾐotku s fuﾐkčﾐí saﾏostatﾐostí při zadá┗áﾐí zakázek ﾐeHo ﾐěkterýIh jejiIh kategorií, 
ﾏůže se předpokládaﾐá hodﾐota zakázk┞ staﾐo┗it ﾐa úro┗ﾐi této jedﾐotk┞. 

                                                 
62 Pro ┗┞loučeﾐí poIh┞Hﾐostí se u┗ádí, že úpra┗a zadá┗áﾐí zakázek ┗┞šší hodﾐot┞ podle této kapitol┞ se týká pouze příjeﾏIů, 

kteří ﾐejsou zada┗ateli ┗e sﾏ┞slu § ヴ odst. ヱ až ン ))V). 
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5) Je-li zakázka rozděleﾐa ﾐa části, staﾐo┗í se předpokládaﾐá hodﾐota podle součtu předpokládaﾐýIh 
hodﾐot ┗šeIh těIhto částí Hez ohledu ﾐa to, zda je zakázka zadá┗áﾐa ┗ jedﾐoﾏ ﾐeHo ┗íIe ┗ýHěro┗ýIh 
řízeﾐíIh, ﾐeHo zada┗ateleﾏ saﾏostatﾐě ﾐeHo ┗e spolupráIi s jiﾐýﾏ zada┗atelem nebo jinou osobou.  

6) Součet předpokládaﾐýIh hodﾐot částí zakázk┞ podle odsta┗Ie ヵ ﾏusí zahrﾐo┗at předpokládaﾐou 
hodﾐotu ┗šeIh plﾐěﾐí, která t┗oří jedeﾐ fuﾐkčﾐí Ielek a jsou zadá┗áﾐa ┗ časo┗é sou┗islosti. Kroﾏě 
případů u┗edeﾐýIh ┗ odsta┗Ii Α ﾏusí Hýt každá část zakázk┞ zadá┗áﾐa postup┞ odpo┗ídajíIíﾏi 
Ielko┗é předpokládaﾐé hodﾐotě zakázk┞. 

7) Jedﾐotli┗á část zakázk┞ ﾏůže Hýt zadá┗áﾐa postup┞ odpo┗ídajíIíﾏi předpokládaﾐé hodﾐotě této 
části ┗ případě, že Ielko┗á předpokládaﾐá hodﾐota ┗šeIh takto zadá┗aﾐýIh částí zakázk┞ ﾐepřesáhﾐe 
ヲヰ % souhrﾐﾐé předpokládaﾐé hodﾐot┞.  

8) Předpokládaﾐá hodﾐota zakázk┞, jejíﾏž předﾏěteﾏ jsou pra┗idelﾐě pořizo┗aﾐé ﾐeHo tr┗ajíIí 
dodá┗k┞ ﾐeHo služH┞, se staﾐo┗í jako  

a) skutečﾐá Ieﾐa uhrazeﾐá zada┗ateleﾏ za dodá┗k┞ ﾐeHo služH┞ stejﾐého druhu Hěheﾏ 
předIházejíIíIh ヱヲ ﾏěsíIů ﾐeHo předIhozího účetﾐího oHdoHí, které je delší ﾐež ヱヲ ﾏěsíIů, 
upra┗eﾐá o zﾏěﾐ┞ ┗ ﾏﾐožst┗í ﾐeHo IeﾐáIh, které lze očeká┗at Hěheﾏ ﾐásledujíIíIh ヱヲ ﾏěsíIů, 
nebo  

b) součet předpokládaﾐýIh hodﾐot jedﾐotli┗ýIh dodá┗ek a služeH, které ﾏají Hýt zada┗ateleﾏ 
zadáﾐ┞ Hěheﾏ ﾐásledujíIíIh ヱヲ ﾏěsíIů ﾐeHo ┗ účetﾐíﾏ oHdoHí, které je delší ﾐež ヱヲ ﾏěsíIů, 
pokud ﾐeﾏá k dispoziIi údaje podle písﾏeﾐe aぶ. 

Má-li Hýt sﾏlou┗a uza┗řeﾐa ﾐa doHu delší ﾐež ヱヲ ﾏěsíIů, upra┗í se předpokládaﾐá hodﾐota zakázk┞ 
staﾐo┗eﾐá podle tohoto odsta┗Ie podle odsta┗Ie ヱヰ ﾐeHo ヱヱ. 

9) )a zakázk┞ podle odsta┗Ie Β se ﾐepo┗ažují zakázk┞ s tako┗ýﾏ předﾏěteﾏ, jehož jedﾐotko┗á Ieﾐa je 
┗ průHěhu účetﾐího oHdoHí proﾏěﾐli┗á a zada┗atel pořizuje tako┗é dodá┗k┞ či služH┞ opako┗aﾐě 
podle s┗ýIh aktuálﾐíIh potřeH. 

10) Pro staﾐo┗eﾐí předpokládaﾐé hodﾐot┞ zakázk┞ ﾐa dodá┗k┞ je rozhodﾐá u sﾏlou┗┞ ﾐa doHu  

a) určitou předpokládaﾐá ┗ýše úplat┞ za Ielou doHu tr┗áﾐí sﾏlou┗┞,  

b) ﾐeurčitou ﾐeHo jejíž tr┗áﾐí ﾐelze přesﾐě ┗┞ﾏezit předpokládaﾐá ┗ýše úplat┞ za ヴΒ ﾏěsíIů. 

11) Pro staﾐo┗eﾐí předpokládaﾐé hodﾐot┞ zakázk┞ ﾐa služH┞, u které se ﾐestaﾐo┗í Ielko┗á sﾏlu┗ﾐí 
Ieﾐa, je rozhodﾐá předpokládaﾐá ┗ýše úplat┞ 

a) za Ielou doHu tr┗áﾐí sﾏlou┗┞, je-li doHa tr┗áﾐí sﾏlou┗┞ ro┗ﾐa ヴΒ ﾏěsíIů ﾐeHo kratší,  

b) za ヴΒ ﾏěsíIů u sﾏlou┗┞ ﾐa doHu ﾐeurčitou, ﾐeHo sﾏlou┗┞ s doHou tr┗áﾐí delší ﾐež ヴΒ ﾏěsíIů. 

12) Do předpokládaﾐé hodﾐot┞ ﾏusí zada┗atel také zahrﾐout  

a) u pojišťo┗aIíIh služeH pojistﾐé, pro┗izi a jiﾐé sou┗isejíIí platH┞,  

b) u Haﾐko┗ﾐíIh a fiﾐaﾐčﾐíIh služeH poplatk┞, pro┗ize, úrok┞ a jiﾐé sou┗isejíIí platH┞,  

c) při projekto┗é čiﾐﾐosti hoﾐoráře, pro┗ize a jiﾐé sou┗isejíIí odﾏěﾐ┞. 
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13) Poskytuje-li zada┗atel doda┗ateli dodá┗k┞, služH┞ ﾐeHo sta┗eHﾐí práIe, které jsou ﾐezH┞tﾐé 
pro posk┞tﾐutí zada┗ateleﾏ požado┗aﾐýIh sta┗eHﾐíIh praIí, zahrﾐe jejiIh hodnotu 

do předpokládaﾐé hodﾐot┞ zakázk┞.  

14) )ada┗atel je po┗iﾐeﾐ ﾐa žádost ŘO prokázat způsoH staﾐo┗eﾐí předpokládaﾐé hodﾐot┞ zakázk┞. 

12.2.5. Střet zájﾏů 

1) )ada┗atel postupuje tak, aH┞ ﾐedoIházelo ke střetu zájﾏů. )ada┗atel si ┗┞žádá píseﾏﾐé čestﾐé 
prohlášeﾐí ┗šeIh osoH, které posuzují ﾐeHo hodﾐotí ﾐaHídk┞, že ﾐejsou ┗e střetu zájﾏů. Pokud zjistí, 
že ke střetu zájﾏů došlo, přijﾏe k jeho odstraﾐěﾐí opatřeﾐí k ﾐápra┗ě.  

2) )a střet zájﾏu se po┗ažuje situaIe, kd┞ zájﾏ┞ osoH, které: 

a) se podílejí ﾐa průHěhu ┗ýHěro┗ého řízeﾐí ﾐeHo zadáﾐí zakázk┞, ﾐeHo  

b) ﾏají ﾐeHo H┞ ﾏohl┞ ﾏít ┗li┗ ﾐa ┗ýsledek ┗ýHěro┗ého řízeﾐí ﾐeHo zadáﾐí zakázk┞,  

ohrožují jejiIh ﾐestraﾐﾐost ﾐeHo ﾐezá┗islost ┗ sou┗islosti s ┗ýHěro┗ýﾏ řízeﾐíﾏ ﾐeHo zadáﾐíﾏ 
zakázk┞. 

3) )ájﾏeﾏ osoH u┗edeﾐýIh ┗ odsta┗Ii ヲ se pro účel┞ této kapitol┞ rozuﾏí zájeﾏ získat osoHﾐí ┗ýhodu 
ﾐeHo sﾐížit ﾏajetko┗ý ﾐeHo jiﾐý prospěIh zada┗atele. 

12.3.  Postup┞ pro zadáváﾐí zakázek ﾏalého rozsahu a zakázek v┞šší hodﾐot┞ 

12.3.1. Druh┞ výHěrovýIh řízeﾐí 

1) )ada┗atel ﾏůže zadat zakázku 

a) v ote┗řeﾐé ┗ýz┗ě, ﾐeHo 

b) v případě zakázek ﾏalého rozsahu ┗ uza┗řeﾐé ┗ýz┗ě. 

PříjeﾏIe, který ﾐeﾐí zada┗ateleﾏ podle § ヴ odst. ヱ až ン ))V) a záro┗eň dotaIe posk┞to┗aﾐá 
na tako┗ou zakázku ﾐeﾐí ┗┞šší ﾐež ヵヰ %, ﾏůže zadat ┗ uza┗řeﾐé ┗ýz┗ě také zakázku ﾐa sta┗eHﾐí 
práIe, jejíž přepokládaﾐá hodﾐota je ro┗ﾐa ﾐeHo ﾐižší ﾐež ヲヰ ヰヰヰ ヰヰヰ Kč Hez DPH. 

2) V ote┗řeﾐé ┗ýz┗ě ozﾐaﾏuje zada┗atel ozﾐáﾏeﾐíﾏ ote┗řeﾐé ┗ýz┗┞ ﾐeoﾏezeﾐéﾏu počtu doda┗atelů 
s┗ůj úﾏ┞sl zadat zakázku ┗ toﾏto ┗ýHěro┗éﾏ řízeﾐí. Ozﾐáﾏeﾐí ote┗řeﾐé ┗ýz┗┞ je ┗ýz┗ou k podáﾐí 
ﾐaHídek doda┗atelů. Ozﾐáﾏeﾐí ote┗řeﾐé ┗ýz┗┞ u┗eřejﾐí zada┗atel po Ielou doHu tr┗áﾐí lhůt┞ 
pro podáﾐí ﾐaHídek 

a) na profilu zadavatele, nebo 

b) ┗ Národﾐíﾏ elektroﾐiIkéﾏ ﾐástroji63. 

)ada┗atel ﾏůže ┗ýz┗u po jejíﾏ u┗eřejﾐěﾐí odeslat ﾐěkterýﾏ doda┗atelůﾏ, ┗ tako┗éﾏ případě ﾏusí 
Hýt ┗ýz┗a odesláﾐa alespoň ン doda┗atelůﾏ. 

                                                 
63 Národﾐí elektroﾐiIký ﾐástroj je dostupﾐý ﾐa adrese https://nen.nipez.cz. 

https://nen.nipez.cz/
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3) V uza┗řeﾐé ┗ýz┗ě ┗┞zý┗á zada┗atel píseﾏﾐou ┗ýz┗ou ﾐejﾏéﾐě ン doda┗atele k podáﾐí ﾐaHídk┞. 
Zadavatel ┗┞z┗e pouze tako┗é doda┗atele, o kterýIh ﾏá iﾐforﾏaIe, že jsou způsoHilí požado┗aﾐé 
plﾐěﾐí posk┞tﾐout. )ada┗atel ﾐesﾏí ┗┞zý┗at opako┗aﾐě stejﾐý okruh doda┗atelů, ﾐeﾐí-li to 

odů┗odﾐěﾐo předﾏěteﾏ plﾐěﾐí zakázk┞ či jiﾐýﾏi z┗láštﾐíﾏi okolﾐostﾏi, případﾐě zrušeﾐíﾏ 
předIházejíIího ┗ýHěro┗ého řízeﾐí.  

4) Uﾏožňuje-li to předﾏět zakázk┞, ﾏůže zada┗atel zadat zakázku ﾐa elektroﾐiIkéﾏ tržišti64. Při zadáﾐí 
zakázk┞ ﾐa elektroﾐiIkéﾏ tržišti postupuje zada┗atel podle pra┗idel elektroﾐiIkého tržiště, 
v tako┗éﾏ případě se ustaﾐo┗eﾐí této kapitol┞ ﾐepoužijí. Současﾐě ┗šak ﾏusí Hýt dodržeﾐ┞ zásad┞ 
dle bodu 12.2.1. 

12.3.2. )adávaIí podﾏíﾐk┞ 

1) Ozﾐáﾏeﾐí ote┗řeﾐé ┗ýz┗┞ ﾐeHo ┗ýz┗a k podáﾐí ﾐaHídk┞ ふdále jeﾐ „ozﾐáﾏeﾐí ┗ýHěro┗ého řízeﾐí“ぶ 
ﾏusí oHsaho┗at alespoň: 

a) ideﾐtifikačﾐí údaje zada┗atele65; 

b) ﾐáze┗ zakázk┞; 

c) druh zakázk┞ ふdodá┗k┞, služH┞ ﾐeHo sta┗eHﾐí práIeぶ; 

d) lhůtu a ﾏísto pro podáﾐí ﾐaHídk┞; 

e) popis předﾏětu zakázk┞ ┗ podroHﾐosteIh ﾐezH┞tﾐýIh pro zpraIo┗áﾐí ﾐaHídk┞; 

f) pra┗idla pro hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek, která zahrﾐují iぶ kritéria hodﾐoIeﾐí, iiぶ ﾏetodu ┗┞hodﾐoIeﾐí 
ﾐaHídek ┗ jedﾐotli┗ýIh kritériíIh a iiiぶ ┗áhu ﾐeHo jiﾐý ﾏateﾏatiIký ┗ztah ﾏezi kritérii; 

g) způsoH jedﾐáﾐí s účastﾐík┞, pokud hodlá zada┗atel s účastﾐík┞ jedﾐat podle Hodu ヱヲ.ン.ヵ; 

h) podﾏíﾐk┞ a požada┗k┞ ﾐa zpraIo┗áﾐí ﾐaHídk┞, jaké údaje týkajíIí se předﾏětu zakázk┞ a jeho 
realizaIe ﾏají účastﾐíIi ┗ ﾐaHídkáIh u┗ést, aH┞ ﾏohl zada┗atel posoudit soulad ﾐaHídk┞ se 
zadá┗aIíﾏi podﾏíﾐkaﾏi; 

i) požada┗ek ﾐa způsoH zpraIo┗áﾐí ﾐaHídko┗é Ieﾐ┞; 

j) doHa a ﾏísto plﾐěﾐí zakázk┞; 

k) požada┗k┞ ﾐa ┗ariaﾐt┞ ﾐaHídek, pokud je zada┗atel připouští; 

l) pra┗idla pro ┗┞s┗ětleﾐí zadá┗aIíIh podﾏíﾐek ┗ souladu s bodem 12.3.4. 

2) )adá┗aIí podﾏíﾐk┞ ﾏohou dále oHsaho┗at zejﾏéﾐa: 

                                                 
64 Bližší iﾐforﾏaIe o s┞stéﾏu elektroﾐiIkýIh tržišť jsou dostupﾐé ﾐa adrese https://www.portal-vz.cz. 

65 Ideﾐtifikačﾐíﾏi údaji se rozuﾏí oHIhodﾐí firﾏa ﾐeHo ﾐáze┗, sídlo, ideﾐtifikačﾐí číslo, H┞lo-li přiděleﾐo, pokud jde o prá┗ﾐiIkou 
osoHu, a oHIhodﾐí firﾏa ﾐeHo jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí, sídlo podﾐikatele, popřípadě ﾏísto tr┗alého poH┞tu, ideﾐtifikačﾐí číslo, H┞lo-

li přiděleﾐo, pokud jde o f┞ziIkou osoHu. 

https://www.portal-vz.cz/
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a) požada┗k┞ ﾐa prokázáﾐí k┗alifikaIe, ┗ tako┗éﾏ případě zada┗atel staﾐo┗í t┞to požada┗k┞ 
podle § ヵン odst. ヴ ))V); 

b) obchodﾐí podﾏíﾐk┞ a jiﾐé sﾏlu┗ﾐí podﾏíﾐk┞, ﾐeHo zá┗azﾐý ┗zor ﾐá┗rhu sﾏlou┗┞ ﾐa plﾐěﾐí 
zakázk┞; 

c) požada┗ek ﾐa speIifikaIi případﾐýIh poddoda┗atelů ふideﾐtifikačﾐí údajeぶ a ┗ěIﾐé ┗┞ﾏezeﾐí 
plﾐěﾐí dodaﾐého jejiIh prostředﾐiIt┗íﾏ.  

3) Neﾐí-li to odů┗odﾐěﾐo předﾏěteﾏ zakázk┞, zada┗atel ﾐesﾏí z┗ýhodﾐit ﾐeHo zﾐe┗ýhodﾐit určité 
doda┗atele ﾐeHo ┗ýroHk┞ tíﾏ, že ┗┞ﾏezí předﾏět zakázk┞ prostředﾐiIt┗íﾏ příﾏého ﾐeHo 

ﾐepříﾏého odkazu ﾐa 

a) určité doda┗atele ﾐeHo ┗ýroHk┞, ﾐeHo  

b) pateﾐt┞ ﾐa ┗┞ﾐález┞, užitﾐé ┗zor┞, průﾏ┞slo┗é ┗zor┞, oIhraﾐﾐé zﾐáﾏk┞ ﾐeHo ozﾐačeﾐí 
pů┗odu. 

4) Odkaz podle odsta┗Ie ン ﾏůže zada┗atel použít, pokud ┗┞ﾏezeﾐí předﾏětu zakázk┞ Hez použití 
tako┗ého odkazu ﾐeﾏůže Hýt dostatečﾐě přesﾐé ﾐeHo srozuﾏitelﾐé. U každého tako┗ého odkazu 
zada┗atel u┗ede ﾏožﾐost ﾐaHídﾐout ro┗ﾐoIeﾐﾐé řešeﾐí. 

12.3.3. Lhůta pro podáﾐí ﾐaHídek 

1) Lhůtu pro podáﾐí ﾐaHídek staﾐo┗í zada┗atel ┗žd┞ s ohledeﾏ ﾐa předﾏět zakázk┞ ┗ ozﾐáﾏeﾐí 
┗ýHěro┗ého řízeﾐí staﾐo┗eﾐíﾏ koﾐIe lhůt┞ pro podáﾐí ﾐaHídek. 

2) Lhůta pro podáﾐí ﾐaHídek staﾐo┗eﾐá podle této kapitol┞ počíﾐá dﾐeﾏ u┗eřejﾐěﾐí ozﾐáﾏeﾐí 
ote┗řeﾐé ┗ýz┗┞ podle Hodu ヱヲ.ン.ヱ odst. ヲ, ﾐeHo dﾐeﾏ odesláﾐí ┗ýz┗┞ k podáﾐí ﾐaHídk┞ podle Hodu 
12.3.1 odst. 3. 

3) Lhůta pro podáﾐí ﾐaHídek ﾐesﾏí Hýt kratší ﾐež 

a) ヱヰ dﾐů u zakázek ﾏalého rozsahu,  

b) ヱヵ dﾐů u zakázek ┗┞šší hodﾐot┞, ﾐeﾐí-li dále stanoveno jinak, 

c) ンヰ dﾐů u zakázek ┗┞šší hodﾐot┞, jejiIhž předpokládaﾐá hodﾐota dosáhﾐe ﾐejﾏéﾐě hodﾐot┞ 
ﾐadliﾏitﾐí sektoro┗é ┗eřejﾐé zakázk┞ podle ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. ヱΑヲ/ヲヰヱヶ SH., o staﾐo┗eﾐí 
fiﾐaﾐčﾐíIh liﾏitů a částek pro účel┞ zákoﾐa o zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh 
předpisů.  

12.3.4. V┞světleﾐí, zﾏěﾐa a doplﾐěﾐí zadávaIíIh podﾏíﾐek 

1) Doda┗atel je oprá┗ﾐěﾐ po zada┗ateli požado┗at píseﾏﾐě ┗┞s┗ětleﾐí zadá┗aIíIh podﾏíﾐek. Píseﾏﾐá 
žádost ﾏusí Hýt zada┗ateli doručeﾐa ﾐejpozději ヴ praIo┗ﾐí dﾐ┞ před upl┞ﾐutíﾏ lhůt┞ pro podáﾐí 
ﾐaHídek.  

2) )ada┗atel odešle ┗┞s┗ětleﾐí zadá┗aIíIh podﾏíﾐek, případﾐě sou┗isejíIí dokuﾏeﾐt┞, ﾐejpozději do ヲ 
praIo┗ﾐíIh dﾐů po doručeﾐí žádosti podle předIhozího odsta┗Ie. Pokud zada┗atel ﾐa žádost 
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o ┗┞s┗ětleﾐí, která ﾐeﾐí doručeﾐa ┗čas, ┗┞s┗ětleﾐí posk┞tﾐe, ﾐeﾏusí dodržet lhůtu u┗edeﾐou 
v předIhozí ┗ětě. 

3) V┞s┗ětleﾐí zadá┗aIíIh podﾏíﾐek, ┗četﾐě přesﾐého zﾐěﾐí požada┗ku podle odsta┗Ie ヱ odešle 
zada┗atel současﾐě ┗šeﾏ doda┗atelůﾏ, které ┗┞z┗al ┗ ráﾏIi uza┗řeﾐé ┗ýz┗┞, ﾐeHo u┗eřejﾐí 
┗┞s┗ětleﾐí zadá┗aIíIh podﾏíﾐek ┗četﾐě přesﾐého zﾐěﾐí žádosti stejﾐýﾏ způsoHeﾏ, jakýﾏ u┗eřejﾐil 
ozﾐáﾏeﾐí ote┗řeﾐé ┗ýz┗┞. 

4) V┞s┗ětleﾐí zadá┗aIíIh podﾏíﾐek ﾏůže zada┗atel posk┞tﾐout i Hez předIhozí žádosti. Odsta┗Ie ヲ a 3 

se použijí oHdoHﾐě. 

5) )adá┗aIí podﾏíﾐk┞ ﾏůže zada┗atel zﾏěﾐit ﾐeHo doplﾐit před upl┞ﾐutíﾏ lhůt┞ pro podáﾐí ﾐaHídek. 
)ﾏěﾐa ﾐeHo doplﾐěﾐí zadá┗aIíIh podﾏíﾐek ﾏusí Hýt u┗eřejﾐěﾐa ﾐeHo ozﾐáﾏeﾐa doda┗atelůﾏ 
stejﾐýﾏ způsoHeﾏ jako zadá┗aIí podﾏíﾐka, která H┞la zﾏěﾐěﾐa ﾐeHo doplﾐěﾐa. Pokud to po┗aha 
doplﾐěﾐí ﾐeHo zﾏěﾐ┞ zadá┗aIíIh podﾏíﾐek ┗┞žaduje, zada┗atel současﾐě přiﾏěřeﾐě prodlouží 
lhůtu pro podáﾐí ﾐaHídek. V případě tako┗é zﾏěﾐ┞ ﾐeHo doplﾐěﾐí zadá┗aIíIh podﾏíﾐek, která 
ﾏůže rozšířit okruh ﾏožﾐýIh účastﾐíků ┗ýHěro┗ého řízeﾐí, prodlouží zada┗atel lhůtu tak, aH┞ od 

u┗eřejﾐěﾐí ﾐeHo ozﾐáﾏeﾐí zﾏěﾐ┞ ﾐeHo doplﾐěﾐí zadá┗aIíIh podﾏíﾐek čiﾐila ﾐejﾏéﾐě Ielou s┗ou 
pů┗odﾐí délku.  

12.3.5. Jedﾐáﾐí o ﾐaHídkáIh 

1) )ada┗atel si ﾏůže ┗ zadá┗aIíIh podﾏíﾐkáIh ┗┞hradit, že o podaﾐýIh ﾐaHídkáIh Hude s účastﾐík┞ 
jedﾐat. V tako┗éﾏ případě je ┗ zadá┗aIíIh podﾏíﾐkáIh po┗iﾐeﾐ u┗ést:  

a) způsoH a zásad┞ jedﾐáﾐí s účastﾐík┞ o ﾐaHídkáIh, 

b) způsoH ┗ýHěru účastﾐíků pro další fáze jedﾐáﾐí, rozhodﾐe-li se zada┗atel postupﾐě oﾏezo┗at 
počet účastﾐíků podle odsta┗Ie Β, o jejiIhž ﾐaHídkáIh Hude ┗ jedﾐotli┗ýIh fázíIh jednat. 

2) )ada┗atel ﾏůže jedﾐáﾐíﾏ o ﾐaHídkáIh po┗ěřit koﾏisi, ﾐěkteré její čleﾐ┞ či jiﾐou osoHu po┗ěřeﾐou 
zada┗ateleﾏ ふdále jeﾐ „po┗ěřeﾐá osoHa“ぶ. 

3) Po ote┗řeﾐí, posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek podle kapitoly ヱヲ.ン.ヶ ozﾐáﾏí zada┗atel píseﾏﾐě ┗šeﾏ 
účastﾐíkůﾏ, jejiIhž ﾐaHídk┞ H┞l┞ hodﾐoIeﾐ┞ a kteří ﾐeH┞li ┗┞loučeﾐi, předHěžﾐý ┗ýsledek hodﾐoIeﾐí 
ﾐaHídek. Současﾐě s ozﾐáﾏeﾐíﾏ o předHěžﾐéﾏ ┗ýsledku hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek zada┗atel t┞to 
účastﾐík┞ píseﾏﾐě ┗┞z┗e k pr┗ﾐíﾏu jedﾐáﾐí o ﾐaHídkáIh a u┗ede doHu, ﾏísto a jaz┞k jedﾐáﾐí. 

4) )ada┗atel je oprá┗ﾐěﾐ jedﾐat s účastﾐík┞ o ┗šeIh podﾏíﾐkáIh plﾐěﾐí oHsažeﾐýIh ┗ ﾐaHídkáIh, 
zejﾏéﾐa o podﾏíﾐkáIh, které jsou předﾏěteﾏ hodﾐoIeﾐí. )ada┗atel ﾏůže ┗ průHěhu jedﾐáﾐí 
zﾏěﾐit ﾐeHo doplﾐit zadá┗aIí podﾏíﾐk┞, zejﾏéﾐa teIhﾐiIké podﾏíﾐk┞, ┗┞jﾏa teIhﾐiIkýIh 
podﾏíﾐek, které ┗ zadá┗aIíIh podﾏíﾐkáIh staﾐo┗il jako ﾏiﾐiﾏálﾐí. 

5) )ada┗atel ﾐeﾐí oprá┗ﾐěﾐ ┗ průHěhu jedﾐáﾐí o ﾐaHídkáIh sdělo┗at účastﾐíkůﾏ údaje týkajíIí se ﾐaHídk┞ 
jiﾐého účastﾐíka Hez předIhozího souhlasu tako┗ého účastﾐíka, ┗┞jﾏa aktuálﾐí ┗ýše ﾐaHídko┗é Ieﾐ┞ 
a dalšíIh číselﾐýIh údajů rozhodﾐýIh pro hodﾐoIeﾐí. 

6) )ada┗atel ﾏůže jedﾐat o ﾐaHídkáIh se ┗šeﾏi účastﾐík┞ současﾐě či odděleﾐě. 
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7) ) každého jedﾐáﾐí o ﾐaHídkáIh ┗┞hoto┗uje zada┗atel protokol s u┗edeﾐíﾏ ┗šeIh ujedﾐáﾐí, která 
ﾏohou ﾏít za ﾐásledek zﾏěﾐu ﾐaHídk┞ či ﾐá┗rhu sﾏlou┗┞ ふdále jeﾐ "protokol z jedﾐáﾐí"ぶ. Protokol 

z jedﾐáﾐí podepisuje zada┗atel a účastﾐík či účastﾐíIi, kteří se jedﾐáﾐí o ﾐaHídkáIh účastﾐili. 

8) Po ukoﾐčeﾐí každé fáze jedﾐáﾐí o ﾐaHídkáIh staﾐo┗í zada┗atel ﾐa základě ┗ýsledků jedﾐáﾐí pořadí 
účastﾐíků. Pořadí účastﾐíků staﾐo┗í zada┗atel ﾐa základě kritérií hodﾐoIeﾐí, a to ┗žd┞ za použití 
┗šeIh kritérií hodﾐoIeﾐí. )ada┗atel je po┗iﾐeﾐ o staﾐo┗eﾐí pořadí účastﾐíků ┗┞hoto┗it protokol, 
v ﾐěﾏž u┗ede ┗ýsledk┞ hodﾐoIeﾐí jedﾐáﾐí o ﾐaHídkáIh, pořadí účastﾐíků a iﾐforﾏaIi o toﾏ, se 
kterýﾏi účastﾐík┞ Hude jedﾐáﾐo ┗ další fázi ふdále jeﾐ „protokol o koﾐečﾐéﾏ ┗ýsledku hodﾐoIeﾐí“ぶ. 
Protokol o koﾐečﾐéﾏ ┗ýsledku hodﾐoIeﾐí je zada┗atel po┗iﾐeﾐ odeslat ┗šeﾏ účastﾐíkůﾏ, s ﾐiﾏiž H┞lo 
jedﾐáﾐí o ﾐaHídkáIh ┗ daﾐé fázi uskutečﾐěﾐo Hez zH┞tečﾐého odkladu. 

9) )ada┗atel ﾏůže před zahájeﾐíﾏ jakékoli┗ fáze jedﾐáﾐí o ﾐaHídkáIh ozﾐáﾏit účastﾐíkůﾏ, že jde 
o posledﾐí fázi jedﾐáﾐí o ﾐaHídkáIh, ﾐa této skutečﾐosti se také ﾏůže zada┗atel se ┗šeﾏi účastﾐík┞ 
kd┞koli┗ píseﾏﾐě dohodﾐout. 

12.3.6. Otevíráﾐí, posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek 

A. Společﾐá ustaﾐoveﾐí 

1) Ote┗íráﾐí, posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek pro┗ádí: 

a) zadavatel, 

b) po┗ěřeﾐá osoba nebo 

c) koﾏise jﾏeﾐo┗aﾐá zada┗ateleﾏ.  

2) HodﾐoIeﾐí ﾐaHídek ﾏůže Hýt pro┗edeﾐo před jejiIh posouzeﾐíﾏ. V tako┗éﾏ případě se pro┗ede 
posouzeﾐí ﾐaHídk┞ alespoň u účastﾐíka, se kterýﾏ ﾏá Hýt uza┗řeﾐa sﾏlou┗a ふdále též „┗┞Hraﾐý 
doda┗atel“ぶ. Tuto skutečﾐost u┗ede zadavatel v protokolu podle odstavce 3. 

3) O ote┗íráﾐí, posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek se pořizuje protokol oHsahujíIí alespoň:  

a) jﾏéﾐa a podpis┞ osoH, které pro┗edl┞ ote┗íráﾐí, posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek;  

b) sezﾐaﾏ doručeﾐýIh ﾐaHídek, ┗četﾐě ideﾐtifikačﾐíIh údajů účastﾐíků; 

c) sezﾐaﾏ účastﾐíků ┗┞z┗aﾐýIh k doplﾐěﾐí ﾐeHo oHjasﾐěﾐí ﾐaHídk┞; 

d) sezﾐaﾏ ┗┞loučeﾐýIh účastﾐíků s u┗edeﾐíﾏ dů┗odu jejiIh ┗┞loučeﾐí;  

e) popis způsoHu a odů┗odﾐěﾐí hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek, pokud ﾐeH┞l┞ ﾐaHídk┞ hodﾐoIeﾐ┞ pouze 
podle ﾐejﾐižší ﾐaHídko┗é Ieﾐ┞;  

f) ┗ýsledek hodﾐoIeﾐí.  
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B. Otevíráﾐí ﾐaHídek 

1) NaHídk┞ ﾐesﾏí Hýt ote┗řeﾐ┞ před upl┞ﾐutíﾏ lhůt┞ pro podáﾐí ﾐaHídek. Ote┗írají se pouze ﾐaHídk┞ 
doručeﾐé ┗e lhůtě pro podáﾐí ﾐaHídek.  

2) Ote┗řeﾐíﾏ ﾐaHídk┞ podaﾐé ┗ elektroﾐiIké podoHě se rozuﾏí zpřístupﾐěﾐí jejího oHsahu. NaHídk┞ 
podaﾐé ┗ elektroﾐiIké podoHě ﾐesﾏí Hýt zpřístupﾐěﾐ┞ před upl┞ﾐutíﾏ lhůt┞ pro podáﾐí ﾐaHídek.  

C. Posouzeﾐí ﾐaHídek a v┞loučeﾐí účastﾐíka výHěrového řízeﾐí 

1) Posouzeﾐí ﾐaHídek spočí┗á ┗ posouzeﾐí, zda jsou ﾐaHídk┞ zpraIo┗áﾐ┞ ┗ souladu se zadá┗aIíﾏi 
podﾏíﾐkaﾏi. 

2) Jestliže je ﾐaHídka shledáﾐa jako ﾐejasﾐá ﾐeHo ﾐeúplﾐá, ﾏůže Hýt účastﾐík, který ﾐaHídku podal, 
┗┞z┗áﾐ k jejíﾏu doplﾐěﾐí ﾐeHo oHjasﾐěﾐí. Doplﾐěﾐíﾏ ﾐeHo oHjasﾐěﾐíﾏ ﾐaHídek ﾐesﾏí Hýt zﾏěﾐěﾐa 
ﾐaHídko┗á Ieﾐa a/ﾐeHo údaje a iﾐforﾏaIe, které jsou předﾏěteﾏ hodﾐoIeﾐí. 

3) )ada┗atel ﾏůže ┗┞loučit účastﾐíka, pokud jeho ﾐaHídka ﾐesplňuje zadá┗aIí podﾏíﾐk┞, tzﾐ., pokud 
údaje, doklad┞, ┗zork┞ ﾐeHo ﾏodel┞ předložeﾐé účastﾐíkeﾏ 

a) ﾐesplňují zadá┗aIí podﾏíﾐk┞ ﾐeHo je účastﾐík ┗e staﾐo┗eﾐé lhůtě ﾐedoložil,  

b) ﾐeH┞l┞ účastﾐíkeﾏ oHjasﾐěﾐ┞ ﾐeHo doplﾐěﾐ┞ ﾐa základě žádosti zada┗atele, ﾐeHo 

c) ﾐeodpo┗ídají skutečﾐosti a ﾏěl┞ ﾐeHo ﾏohou ﾏít ┗li┗ ﾐa posouzeﾐí splﾐěﾐí zadá┗aIíIh 
podﾏíﾐek ﾐeHo ﾐa ﾐaplﾐěﾐí kritérií hodﾐoIeﾐí. 

4) )ada┗atel ﾏůže ┗┞loučit účastﾐíka pro ﾐezpůsoHilost, pokud prokáže, že 

a) plﾐěﾐí ﾐaHízeﾐé účastﾐíkeﾏ H┞ ┗edlo k ﾐedodržo┗áﾐí po┗iﾐﾐostí ┗┞plý┗ajíIíIh z předpisů prá┗a 
ži┗otﾐího prostředí, soIiálﾐíIh ﾐeHo praIo┗ﾐěprá┗ﾐíIh předpisů ﾐeHo kolekti┗ﾐíIh sﾏlu┗ 
┗ztahujíIíIh se k předﾏětu plﾐěﾐí zadá┗aﾐé zakázk┞,  

b) došlo ke střetu zájﾏů a jiﾐé opatřeﾐí k ﾐápra┗ě, kroﾏě zrušeﾐí ┗ýHěro┗ého řízeﾐí, ﾐeﾐí ﾏožﾐé,  

c) došlo k ﾐarušeﾐí hospodářské soutěže předIhozí účastí účastﾐíka při přípra┗ě ┗ýHěro┗ého 
řízeﾐí, jiﾐé opatřeﾐí k ﾐápra┗ě ﾐeﾐí ﾏožﾐé a účastﾐík ﾐa ┗ýz┗u zada┗atele ﾐeprokázal, že 
k ﾐarušeﾐí hospodářské soutěže ﾐedošlo,  

d) účastﾐík se dopustil ┗ posledﾐíIh ン leteIh před zahájeﾐíﾏ ┗ýHěro┗ého řízeﾐí zá┗ažﾐýIh ﾐeHo 
dlouhodoHýIh poIh┞Heﾐí při plﾐěﾐí dří┗ějšího sﾏlu┗ﾐího ┗ztahu se zada┗ateleﾏ zadá┗aﾐé 
zakázk┞, ﾐeHo s jiﾐýﾏ ┗eřejﾐýﾏ zada┗ateleﾏ, která ┗edla ke ┗zﾐiku škod┞, předčasﾐéﾏu 
ukoﾐčeﾐí sﾏlu┗ﾐího ┗ztahu ﾐeHo jiﾐýﾏ sro┗ﾐatelﾐýﾏ saﾐkIíﾏ,  

e) účastﾐík se pokusil ﾐeoprá┗ﾐěﾐě o┗li┗ﾐit rozhodﾐutí zada┗atele ┗e ┗ýHěro┗éﾏ řízeﾐí ﾐeHo se 
ﾐeoprá┗ﾐěﾐě pokusil o získáﾐí ﾐe┗eřejﾐýIh iﾐforﾏaIí, které H┞ ﾏu ﾏohl┞ zajistit ﾐeoprá┗ﾐěﾐé 
┗ýhod┞ ┗e ┗ýHěro┗éﾏ řízeﾐí, ﾐeHo  

f) účastﾐík se dopustil ┗ posledﾐíIh ン leteIh před zahájeﾐíﾏ ┗ýHěro┗ého řízeﾐí ﾐeHo po zahájeﾐí 
┗ýHěro┗ého řízeﾐí zá┗ažﾐého profesﾐího poIh┞Heﾐí, které zpoIh┞Hňuje jeho dů┗ěr┞hodﾐost, 
┗četﾐě poIh┞Heﾐí, za která H┞l disIipliﾐárﾐě potrestáﾐ, ﾐeHo ﾏu H┞lo uložeﾐo kárﾐé opatřeﾐí. 
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5) )ada┗atel ﾏůže ┗┞loučit účastﾐíka pro ﾐezpůsoHilost také, pokud ﾐa základě ┗ěrohodﾐýIh 
iﾐforﾏaIí získá dů┗odﾐé podezřeﾐí, že doda┗atel uza┗řel s jiﾐýﾏi osoHaﾏi zakázaﾐou dohodu 
v sou┗islosti se zadá┗aﾐou zakázkou. 

6) )ada┗atel ﾏůže ┗┞loučit účastﾐíka ┗ýHěro┗ého řízeﾐí, pokud ﾐaHídka účastﾐíka oHsahuje 
ﾏiﾏořádﾐě ﾐízkou ﾐaHídko┗ou Ieﾐu, která ﾐeH┞la účastﾐíkeﾏ zdů┗odﾐěﾐa. Pokud zada┗atel 
posoudí ﾐaHídko┗ou Ieﾐu účastﾐíka jako ﾏiﾏořádﾐě ﾐízkou, ┗┞z┗e jej ke zdů┗odﾐěﾐí jeho 
ﾐaHídko┗é Ieﾐ┞. 

7) V┞Hraﾐého doda┗atele zada┗atel ┗┞loučí z účasti ┗e ┗ýHěro┗éﾏ řízeﾐí, pokud zjistí, že jsou ﾐaplﾐěﾐ┞ 
dů┗od┞ ┗┞loučeﾐí podle odsta┗Ie ン ﾐeHo ﾏůže prokázat ﾐaplﾐěﾐí dů┗odů podle odsta┗Ie ヴ písﾏ. aぶ 
až Iぶ. 

8) )ada┗atel odešle Hezodkladﾐě účastﾐíko┗i ozﾐáﾏeﾐí o jeho ┗┞loučeﾐí s u┗edeﾐíﾏ dů┗odu jeho 
┗┞loučeﾐí. Pokud si to zada┗atel ┗ ozﾐáﾏeﾐí ┗ýHěro┗ého řízeﾐí ┗┞hradil, ﾏůže ozﾐáﾏeﾐí 
o ┗┞loučeﾐí účastﾐíka u┗eřejﾐit stejﾐýﾏ způsoHeﾏ, jakýﾏ u┗eřejﾐil ozﾐáﾏeﾐí ┗ýHěro┗ého řízeﾐí. 
V tako┗éﾏ případě se ozﾐáﾏeﾐí o ┗┞loučeﾐí účastﾐíka po┗ažuje za doručeﾐé okaﾏžikeﾏ 
u┗eřejﾐěﾐí. 

D. HodﾐoIeﾐí ﾐaHídek 

1) HodﾐoIeﾐí ﾐaHídek pro┗ádí zada┗atel, po┗ěřeﾐá osoHa, ﾐeHo koﾏise podle kritérií hodﾐoIeﾐí 
u┗edeﾐýIh ┗ zadá┗aIíIh podﾏíﾐkáIh.  

2) EkoﾐoﾏiIká ┗ýhodﾐost ﾐaHídek se hodﾐotí ﾐa základě ﾐej┗ýhodﾐějšího poﾏěru ﾐaHídko┗é Ieﾐ┞ 
a k┗alit┞ ┗četﾐě poﾏěru ﾐákladů ži┗otﾐího I┞klu a k┗alit┞, případﾐě jeﾐ podle ﾐejﾐižší ﾐaHídko┗é 
Ieﾐ┞ ﾐeHo ﾐejﾐižšíIh ﾐákladů ži┗otﾐího I┞klu. )ada┗atel ﾏůže ro┗ﾐěž staﾐovit pevnou cenu 

a hodﾐotit pouze k┗alitu ﾐaHízeﾐého plﾐěﾐí. 

3) Pro hodﾐoIeﾐí ekoﾐoﾏiIké ┗ýhodﾐosti ﾐaHídk┞ podle k┗alit┞ je zada┗atel po┗iﾐeﾐ staﾐo┗it kritéria, 
která ┗┞jadřují k┗alitati┗ﾐí, eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ﾐeHo soIiálﾐí hlediska spojeﾐá s předﾏěteﾏ zakázk┞. 
Kritéria k┗alit┞ ﾏusí Hýt ┗┞ﾏezeﾐa tak, aH┞ podle ﾐiIh ﾐaHídk┞ ﾏohl┞ Hýt poro┗ﾐatelﾐé a ﾐaplﾐěﾐí 
kritérií o┗ěřitelﾐé. Kritérieﾏ k┗alit┞ ﾐesﾏí Hýt sﾏlu┗ﾐí podﾏíﾐk┞, jejiIhž účeleﾏ je ut┗rzeﾐí 
po┗iﾐﾐostí doda┗atele, ﾐeHo plateHﾐí podﾏíﾐk┞. 

4) Kritérieﾏ k┗alit┞ ﾏohou Hýt zejﾏéﾐa 

a) teIhﾐiIká úro┗eň,  

b) estetiIké ﾐeHo fuﾐkčﾐí ┗lastﾐosti,  

c) uži┗atelská přístupﾐost,  

d) soIiálﾐí, eﾐ┗iroﾐﾏeﾐtálﾐí ﾐeHo iﾐo┗ačﾐí aspekt┞,  

e) orgaﾐizaIe, k┗alifikaIe ﾐeHo zkušeﾐost osoH, které se ﾏají příﾏo podílet ﾐa plﾐěﾐí zakázk┞ 
v případě, že ﾐa úro┗eň plﾐěﾐí ﾏá ┗ýzﾐaﾏﾐý dopad k┗alita těIhto osoH,  

f) úro┗eň ser┗isﾐíIh služeH ┗četﾐě teIhﾐiIké poﾏoIi,  

g) podﾏíﾐk┞ a lhůta dodáﾐí ﾐeHo dokoﾐčeﾐí plﾐěﾐí, ﾐeHo  
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h) jiﾐá kritéria, pokud jsou založeﾐa ﾐa oHjekti┗ﾐíIh skutečﾐosteIh ┗ztahujíIíIh se k osoHě 
doda┗atele ﾐeHo k předﾏětu zakázk┞. 

5) Pokud H┞ H┞la předﾏěteﾏ posouzeﾐí jediﾐá ﾐaHídka, ﾏůže Hýt účastﾐík, který ji podal zada┗ateleﾏ 
┗┞Hráﾐ Hez pro┗edeﾐí hodﾐoIeﾐí. 

12.3.7. VýHěr dodavatele a uzavíráﾐí smlouvy ﾐa zakázku, ozﾐáﾏeﾐí o výsledku výHěrového 
řízeﾐí 

1) )ada┗atel je po┗iﾐeﾐ ┗┞Hrat k uza┗řeﾐí sﾏlou┗┞ ﾐa zakázku účastﾐíka, jehož ﾐaHídka H┞la 
┗┞hodﾐoIeﾐa jako ekoﾐoﾏiIk┞ ﾐej┗ýhodﾐější podle ┗ýsledku hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek a H┞la zpraIo┗áﾐa 
v souladu se zadá┗aIíﾏi podﾏíﾐkaﾏi. 

2) Sﾏlou┗a ﾐa ┗eřejﾐou zakázku ﾏusí Hýt uza┗řeﾐa ┗e shodě se zadá┗aIíﾏi podﾏíﾐkaﾏi a ﾐaHídkou 
┗┞Hraﾐého doda┗atele. 

3) Pokud ┗┞Hraﾐý doda┗atel odﾏítﾐe uza┗řít sﾏlou┗u ﾐeHo zada┗ateli ﾐeposk┞tﾐe dostatečﾐou 
součiﾐﾐost k jejíﾏu uza┗řeﾐí, zada┗atel jej ┗┞loučí z účasti ┗e ┗ýHěro┗éﾏ řízeﾐí. V tako┗éﾏ případě 
ﾏůže zada┗atel ┗┞z┗at k uza┗řeﾐí sﾏlou┗┞ dalšího účastﾐíka ┗ýHěro┗ého řízeﾐí, a to ┗ pořadí, které 
┗┞plý┗á z ┗ýsledku pů┗odﾐího hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek ﾐeHo z ┗ýsledku ﾐo┗ého hodﾐoIeﾐí. No┗é 
hodﾐoIeﾐí zada┗atel ﾏusí pro┗ést, pokud H┞ ┗┞loučeﾐí pů┗odﾐě ┗┞Hraﾐého doda┗atele zﾐaﾏeﾐalo 
podstatﾐé o┗li┗ﾐěﾐí pů┗odﾐího pořadí ﾐaHídek. V případě, že ┗┞Hraﾐý doda┗atel ﾐeposk┞tl 
zada┗ateli dostatečﾐou součiﾐﾐost, doloží zada┗atel tuto skutečﾐost píseﾏﾐě forﾏou čestﾐého 
prohlášeﾐí, pokud ji ﾐelze prokázat jiﾐýﾏ způsoHeﾏ. 

4)  Sﾏlou┗a ﾏusí ﾏít píseﾏﾐou forﾏu a ﾏusí oHsaho┗at alespoň t┞to ﾐáležitosti:  

a) ozﾐačeﾐí sﾏlu┗ﾐíIh straﾐ ┗č. IČO a DIČ pokud jsou přiděleﾐ┞; 

b) předﾏět plﾐěﾐí ふkoﾐkretizo┗aﾐý k┗aﾐtitati┗ﾐě i k┗alitati┗ﾐěぶ; 

c) Ieﾐa Hez DPH a iﾐforﾏaIi zda doda┗atel je či ﾐeﾐí plátIeﾏ DPH, plateHﾐí podﾏíﾐk┞; 

d) doHu a ﾏísto plﾐěﾐí; 

e) další oHligatorﾐí ﾐáležitosti dle oHčaﾐského zákoﾐíku. 

5) O ┗ýsledku ┗ýHěro┗ého řízeﾐí ﾏusí Hýt Hez zH┞tečﾐého odkladu iﾐforﾏo┗áﾐi ┗šiIhﾐi účastﾐíIi, kteří 
podali ﾐaHídk┞ ┗e lhůtě pro podáﾐí ﾐaHídek a jejiIhž ﾐaHídka ﾐeH┞la ┗┞řazeﾐa z ┗ýHěro┗ého řízeﾐí. 
Ozﾐáﾏeﾐí o ┗ýsledku ┗ýHěro┗ého řízeﾐí ﾏusí oHsaho┗at alespoň ideﾐtifikačﾐí údaje účastﾐíků, 
jejiIhž ﾐaHídk┞ H┞l┞ hodﾐoIeﾐ┞ a ┗ýsledek hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek, z ﾐěhož je zřejﾏé pořadí ﾐaHídek. 
Pokud si to zadavatel v ozﾐáﾏeﾐí ┗ýHěro┗ého řízeﾐí ┗┞hradil, ﾏůže ozﾐáﾏeﾐí o ┗ýsledku 
┗ýHěro┗ého řízeﾐí u┗eřejﾐit stejﾐýﾏ způsoHeﾏ, jakýﾏ u┗eřejﾐil ozﾐáﾏeﾐí ┗ýHěro┗ého řízeﾐí. 
V tako┗éﾏ případě se ozﾐáﾏeﾐí o ┗ýsledku ┗ýHěro┗ého řízeﾐí po┗ažuje za doručeﾐé okaﾏžikeﾏ 
u┗eřejﾐěﾐí. 

12.3.8. Zﾏěﾐa závazku ze sﾏlouv┞ ﾐa zakázku 

1) )ada┗atel ﾐesﾏí uﾏožﾐit podstatﾐou zﾏěﾐu zá┗azku ze sﾏlou┗┞, kterou uza┗řel ﾐa plﾐěﾐí zakázk┞. 
)a podstatﾐou se po┗ažuje tako┗á zﾏěﾐa, která H┞ 
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a) uﾏožﾐila účast jiﾐýIh doda┗atelů ﾐeHo H┞ ﾏohla o┗li┗ﾐit ┗ýHěr doda┗atele ┗ pů┗odﾐíﾏ 
┗ýHěro┗éﾏ řízeﾐí, pokud H┞ zadá┗aIí podﾏíﾐk┞ pů┗odﾐího ┗ýHěro┗ého řízeﾐí odpo┗ídal┞ této 
zﾏěﾐě, 

b) ﾏěﾐila ekoﾐoﾏiIkou ro┗ﾐo┗áhu zá┗azku ze sﾏlou┗┞ ┗e prospěIh ┗┞Hraﾐého doda┗atele, ﾐeHo 

c) ┗edla k ┗ýzﾐaﾏﾐéﾏu rozšířeﾐí rozsahu plﾐěﾐí zakázk┞. 

2) Za podstatnou zﾏěﾐu zá┗azku ze sﾏlou┗┞ ﾐa zakázku se ﾐepo┗ažuje zﾏěﾐa, která ﾐeﾏěﾐí Ielko┗ou 
po┗ahu zakázk┞ a jejíž hodﾐota je ﾐižší ﾐež 

a) ヱヰ % pů┗odﾐí hodﾐot┞ zá┗azku, ﾐeHo 

b) ヱヵ % pů┗odﾐí hodﾐot┞ zá┗azku ze sﾏlou┗┞ ﾐa zakázku ﾐa sta┗eHﾐí práIe. 

Pokud Hude pro┗edeﾐo ┗íIe zﾏěﾐ, je rozhodﾐý součet hodﾐot ┗šeIh těIhto zﾏěﾐ. 

3) )a podstatﾐou zﾏěﾐu zá┗azku ze sﾏlou┗┞ ﾐa zakázku se ﾐepo┗ažují dodatečﾐé sta┗eHﾐí práIe, 
služH┞ ﾐeHo dodá┗k┞ od doda┗atele pů┗odﾐí zakázk┞, které ﾐeH┞l┞ zahrﾐut┞ ┗ pů┗odﾐíﾏ zá┗azku ze 
sﾏlou┗┞ ﾐa zakázku, pokud jsou ﾐezH┞tﾐé a zﾏěﾐa ┗ osoHě doda┗atele 

a) ﾐeﾐí ﾏožﾐá z ekoﾐoﾏiIkýIh aﾐeHo teIhﾐiIkýIh dů┗odů spočí┗ajíIíIh zejﾏéﾐa ┗ požada┗IíIh 
ﾐa slučitelﾐost ﾐeHo iﾐteroperaHilitu se stá┗ajíIíﾏ zařízeﾐíﾏ, služHaﾏi ﾐeHo iﾐstalaIeﾏi 
pořízeﾐýﾏi zada┗ateleﾏ ┗ pů┗odﾐíﾏ ┗ýHěro┗éﾏ řízeﾐí, 

b) H┞ způsoHila zada┗ateli zﾐačﾐé oHtíže ﾐeHo ┗ýrazﾐé z┗ýšeﾐí ﾐákladů a 

c) hodﾐota dodatečﾐýIh sta┗eHﾐíIh praIí, služeH ﾐeHo dodá┗ek ﾐepřekročí ヵヰ % pů┗odﾐí 
hodﾐot┞ zá┗azku; pokud Hude pro┗edeﾐo ┗íIe zﾏěﾐ, je rozhodﾐý součet hodﾐot┞ ┗šeIh zﾏěn 

podle tohoto odstavce. 

4) )a podstatﾐou zﾏěﾐu zá┗azku ze sﾏlou┗┞ ﾐa zakázku se ﾐepo┗ažuje zﾏěﾐa, 

a) jejíž potřeHa ┗zﾐikla ┗ důsledku okolﾐostí, které zada┗atel jedﾐajíIí s ﾐáležitou péčí ﾐeﾏohl 
před┗ídat,  

b) ﾐeﾏěﾐí Ielko┗ou po┗ahu zakázk┞ a  

c) hodﾐota zﾏěﾐ┞ ﾐepřekročí ヵヰ % pů┗odﾐí hodﾐot┞ zá┗azku; pokud Hude pro┗edeﾐo ┗íIe zﾏěﾐ, 
je rozhodﾐý součet hodﾐot┞ ┗šeIh zﾏěﾐ podle tohoto odsta┗Ie. 

5) )a podstatﾐou zﾏěﾐu zá┗azku ze sﾏlou┗┞ ﾐa zakázku, jejíﾏž předﾏěteﾏ je pro┗edeﾐí sta┗eHﾐíIh 
praIí, se ﾐepo┗ažuje záﾏěﾐa jedﾐé ﾐeHo ┗íIe položek soupisu sta┗eHﾐíIh praIí jedﾐou ﾐeHo ┗íIe 
položkaﾏi, za předpokladu že 

a) ﾐo┗é položk┞ soupisu sta┗eHﾐíIh praIí předsta┗ují sro┗ﾐatelﾐý druh ﾏateriálu ﾐeHo praIí 
ve ┗ztahu k ﾐahrazo┗aﾐýﾏ položkáﾏ, 

b) Ieﾐa ﾏateriálu ﾐeHo praIí podle ﾐo┗ýIh položek soupisu sta┗eHﾐíIh praIí je ┗e ┗ztahu 
k ﾐahrazo┗aﾐýﾏ položkáﾏ stejﾐá ﾐeHo ﾐižší, 

c) ﾏateriál ﾐeHo práIe podle ﾐo┗ýIh položek soupisu sta┗eHﾐíIh praIí jsou ┗e ┗ztahu 
k ﾐahrazo┗aﾐýﾏ položkáﾏ k┗alitati┗ﾐě stejﾐé ﾐeHo ┗┞šší a  
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d) zada┗atel ┗┞hoto┗í o každé jedﾐotli┗é záﾏěﾐě přehled oHsahujíIí ﾐo┗é položk┞ soupisu 
sta┗eHﾐíIh praIí s ┗┞ﾏezeﾐíﾏ položek ┗ pů┗odﾐíﾏ soupisu sta┗eHﾐíIh praIí, které jsou takto 
ﾐahrazo┗áﾐ┞, spolu s podroHﾐýﾏ a srozuﾏitelﾐýﾏ odů┗odﾐěﾐíﾏ sro┗ﾐatelﾐosti ﾏateriálu 
ﾐeHo praIí podle písﾏeﾐe aぶ a stejﾐé ﾐeHo ┗┞šší k┗alit┞ podle písﾏeﾐe Iぶ. 

6) Pro účel┞ ┗ýpočtu hodﾐot┞ zﾏěﾐ┞ ﾐeHo Ieﾐo┗ého ﾐárůstu se pů┗odﾐí hodﾐotou zá┗azku rozuﾏí 
Ieﾐa sjedﾐaﾐá ┗e sﾏlou┗ě ﾐa zakázku upra┗eﾐá ┗ souladu s ustaﾐo┗eﾐíﾏi o zﾏěﾐě Ieﾐ┞, oHsahuje-

li sﾏlou┗a ﾐa zakázku tako┗á ustaﾐo┗eﾐí. Celko┗ý Ieﾐo┗ý ﾐárůst sou┗isejíIí se zﾏěﾐaﾏi podle 
odsta┗Iů ン a ヴ při odečteﾐí sta┗eHﾐíIh praIí, služeH ﾐeHo dodá┗ek, které ﾐeH┞l┞ s ohledeﾏ ﾐa t┞to 
zﾏěﾐ┞ realizo┗áﾐ┞, ﾐesﾏí přesáhﾐout ンヰ % pů┗odﾐí hodﾐot┞ zá┗azku. 

12.3.9. )rušeﾐí výHěrového řízeﾐí 

1) Zada┗atel je oprá┗ﾐěﾐ zrušit ┗ýHěro┗é řízeﾐí ﾐejpozději do uza┗řeﾐí sﾏlou┗┞. 

2) O zrušeﾐí ┗ýHěro┗ého řízeﾐí je zada┗atel po┗iﾐeﾐ Hez zH┞tečﾐého odkladu iﾐforﾏo┗at ┗šeIhﾐ┞ 
účastﾐík┞, kteří podali ﾐaHídku ┗e lhůtě pro podáﾐí ﾐaHídek.  

3) V případě zrušeﾐí ┗ýHěro┗ého řízeﾐí ┗e lhůtě pro podáﾐí ﾐaHídek, zada┗atel ozﾐáﾏí zrušeﾐí 
┗ýHěro┗ého řízeﾐí stejﾐýﾏ způsoHeﾏ, jakýﾏ toto ┗ýHěro┗é řízeﾐí zahájil. 

12.4. Kontrola výHěrovýIh a zadávaIíIh řízeﾐí 

12.4.1. Povinnosti zadavatele k uIhováﾐí dokuﾏeﾐtaIe 

1) )ada┗atel je po┗iﾐeﾐ uIho┗á┗at dokuﾏeﾐtaIi o zakázIe a zázﾐaﾏ┞ o elektroﾐiIkýIh úkoﾐeIh 
sou┗isejíIí se zadáﾐíﾏ zakázk┞. DokuﾏeﾐtaIí o zakázIe se rozuﾏí souhrﾐ ┗šeIh dokuﾏeﾐtů 
v listiﾐﾐé či elektroﾐiIké podoHě, jejiIhž pořízeﾐí ┗ průHěhu ┗ýHěro┗ého řízeﾐí, popř. po jeho 
ukoﾐčeﾐí, ┗┞žadují PpŽP ZP, ┗č. ﾐaHídek jedﾐotli┗ýIh účastﾐíků. 

2) Pro účel┞ o┗ěřeﾐí sprá┗ﾐosti postupu zada┗atele při zadá┗áﾐí zakázk┞ postup┞ upra┗eﾐýﾏi 
v PpŽP ZP Hudou při koﾐtroláIh ┗┞žado┗áﾐ┞ zejﾏéﾐa ﾐásledujíIí dokuﾏeﾐt┞:  

a) zadá┗aIí podﾏíﾐk┞ ┗┞ﾏezujíIí předﾏět zakázk┞, ┗četﾐě dokladů prokazujíIíIh jejiIh odesláﾐí 
či u┗eřejﾐěﾐí; 

b) ┗┞s┗ětleﾐí zadá┗aIíIh podﾏíﾐek pokud H┞lo posk┞tﾐuto, ┗četﾐě případﾐýIh žádostí o ﾐěj 
a dokladů prokazujíIíIh jeho odesláﾐí ﾐeHo u┗eřejﾐěﾐí; 

c) ﾐaHídk┞ podaﾐé účastﾐík┞, ┗četﾐě případﾐého oHjasﾐěﾐí či doplﾐěﾐí; 

d) protokol o ote┗íráﾐí oHálek, posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek podepsaﾐý příslušﾐýﾏi osobami;  

e) sﾏlou┗a uza┗řeﾐá s ┗┞Hraﾐýﾏ doda┗ateleﾏ, ┗četﾐě jejiIh případﾐýIh dodatků;  

f) ozﾐáﾏeﾐí o ┗ýsledku ┗ýHěro┗ého řízeﾐí zaslaﾐá ┗šeﾏ účastﾐíkůﾏ, kteří podali ﾐaHídku 
ve lhůtě pro podáﾐí ﾐaHídek, jejiIhž ﾐaHídka ﾐeH┞la ┗┞řazeﾐa, ┗četﾐě dokladů prokazujíIíIh 
jejiIh odesláﾐí ﾐeHo u┗eřejﾐěﾐí; 
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g) ozﾐáﾏeﾐí o ┗┞loučeﾐí účastﾐíka, pokud H┞li ﾐějaIí účastﾐíIi ┗┞loučeﾐi, ┗četﾐě dokladů 
prokazujíIíIh jejiIh odesláﾐí ﾐeHo u┗eřejﾐěﾐí;  

h) jﾏeﾐo┗áﾐí po┗ěřeﾐé osoH┞ ﾐeHo koﾏise, pokud H┞l┞ jﾏeﾐo┗áﾐ┞, ┗četﾐě čestﾐého prohlášeﾐí 
o ﾐee┝isteﾐIi střetu zájﾏů. 

3) Pro účel┞ o┗ěřeﾐí sprá┗ﾐosti postupu zada┗atele při zadá┗áﾐí zakázk┞ postup┞ upra┗eﾐýﾏi ┗ ))V) 
je při koﾐtroláIh dle zákoﾐa o fiﾐaﾐčﾐí koﾐtrole ┗┞žado┗áﾐa dokuﾏeﾐtaIe ┗ rozsahu § ヲヱヶ ))V), 
případﾐě § ヱヵヵ )V). 

4) Při koﾐtrole zakázk┞ ﾏalého rozsahu, jejíž předpokládaﾐá hodﾐota je ﾐižší ﾐež 

a) ヴヰヰ ヰヰヰ Kč Hez DPH, ﾐeHo 

b) ヵヰヰ ヰヰヰ Kč Hez DPH ┗ případě, že je zakázka zadá┗áﾐa příjeﾏIeﾏ, který ﾐeﾐí zadavatelem 

podle § ヴ odst. ヱ až ン ))V) a záro┗eň dotaIe posk┞to┗aﾐá ﾐa tako┗ou zakázku ﾐeﾐí ┗┞šší ﾐež 
50 %., 

Hudou koﾐtrolo┗áﾐ┞ předložeﾐé účetﾐí doklad┞. )ada┗atel ﾏůže doklado┗at realizaIi příﾏého 
ﾐákupu kroﾏě účetﾐího dokladu také píseﾏﾐou oHjedﾐá┗kou plﾐěﾐí ﾐeHo sﾏlou┗ou, pokud H┞la 
uza┗řeﾐa. V toﾏto případě je rozhodﾐýﾏ dokuﾏeﾐteﾏ pro pro┗edeﾐí koﾐtrol┞ účetﾐí doklad.  

5) DoHa, po kterou ﾏusí zada┗atelé uIho┗á┗at ┗eškeré origiﾐálﾐí dokuﾏeﾐt┞ sou┗isejíIí se zadáﾐíﾏ 
a realizaIí zakázk┞, je staﾐo┗eﾐa ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ﾐeHo zá┗azﾐýIh 
prá┗ﾐíIh předpiseIh upra┗ujíIíIh oHlast zadá┗áﾐí zakázek, Hližší iﾐforﾏaIe jsou u┗edeﾐ┞ ┗ kapitole Α.ヴ 
UIho┗á┗áﾐí dokuﾏeﾐtů.66  

12.4.2. Koﾐtrola výHěrovýIh a zadávaIíIh řízeﾐí 

V případě, že ŘO získá podezřeﾐí ﾐa porušeﾐí )V)/))V)/PpŽP při zadá┗áﾐí zakázek, ﾏůže Hýt 
dokumentace v rozsahu bodu 12.4.1. odst. ヱ až ヴ předﾏěteﾏ koﾐtrol┞ ﾐa ﾏístě. 

12.4.3. Důsledk┞ poIh┞Heﾐí příjeﾏIe při zadáváﾐí zakázek spolufiﾐaﾐIovaﾐýIh z OP VVV 

1) PoIh┞Heﾐí příjeﾏIe, které spočí┗á ┗ ﾐedodržeﾐí postupu podle )V)/))V) ﾐeHo ┗ ﾐedodržeﾐí 
postupu podle kapitol ヱヲ.ヱ až ヱヲ.ン, Hude řešeﾐo ┗ souladu s prá┗ﾐíﾏ akteﾏ o posk┞tﾐutí/ 

pře┗odu podpor┞. Sﾐížeﾐé od┗od┞ za porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě ┗ důsledku ﾐedodržeﾐí 
po┗iﾐﾐostí při zadá┗áﾐí zakázek jsou zpra┗idla upra┗eﾐ┞ ┗ příslušﾐé příloze prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

2) V případě porušeﾐí pra┗idel pro zadá┗áﾐí zakázek staﾐo┗eﾐýIh ┗ této kapitole ﾐeHo )V)/))V) 
bude posk┞to┗ateleﾏ podpor┞ posuzo┗áﾐa zá┗ažﾐost tohoto poIh┞Heﾐí, a to zejﾏéﾐa 
z hlediska jeho skutečﾐého ﾐeHo ﾏožﾐého ┗li┗u ﾐa ┗ýsledek zadá┗aIího ﾐeHo ┗ýHěro┗ého 
řízeﾐí, z hlediska ﾏír┞ porušeﾐí základﾐíIh zásad zadá┗áﾐí zakázek a z hlediska ﾏír┞ porušeﾐí 
priﾐIipů hospodárﾐosti, efekti┗it┞ a účelﾐosti ┗┞ﾐakládaﾐýIh ┗eřejﾐýIh prostředků.  

                                                 
66 Dodržeﾐí, resp. ﾐedodržeﾐí případﾐýIh iﾐterﾐíIh sﾏěrﾐiI/pra┗idel příjeﾏIe pro zadá┗áﾐí zakázek ﾐeﾐí předﾏěteﾏ koﾐtrol┞ 

ze straﾐ┞ ŘO. 
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3) PoIh┞Heﾐí, která ﾐeﾏají ﾐeHo ﾐeﾏohou ﾏít ┗li┗ ﾐa ┗ýHěr ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídk┞, ﾐeHo ﾐa okruh 
poteﾐIiálﾐíIh doda┗atelů, ﾐeﾏají dopad ﾐa způsoHilost ┗ýdajů použitýIh ﾐa fiﾐaﾐIo┗áﾐí daﾐé 
┗eřejﾐé zakázk┞ ﾐeHo částk┞ ﾐároko┗aﾐé k proplaIeﾐí ┗ souvislosti s daﾐou ┗eřejﾐou zakázkou. 

4) V případě poIh┞Heﾐí, které ﾏá ﾐeHo H┞ ﾏohlo ﾏít ┗li┗ ﾐa ┗ýHěr ﾐej┗hodﾐější ﾐaHídk┞, ﾐeHo 
na okruh poteﾐIiálﾐíIh doda┗atelů a zada┗atel ﾐeH┞l sIhopeﾐ přijﾏout dostatečﾐé opatřeﾐí 
k ﾐápra┗ě, uplatﾐí ŘO pra┗idla pro sﾐížeﾐí od┗odů za porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě ┗ důsledku 
ﾐedodržeﾐí po┗iﾐﾐostí při zadá┗áﾐí zakázek staﾐo┗eﾐá ┗ příslušﾐé příloze prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

5) SazHa sﾐížeﾐého od┗odu se stanovuje z částk┞ posk┞tﾐutýIh prostředků použitýIh 
na fiﾐaﾐIo┗áﾐí daﾐé ┗eřejﾐé zakázk┞ ﾐeHo částk┞ ﾐároko┗aﾐé k proplaIeﾐí ┗ souvislosti s danou 

┗eřejﾐou zakázkou. V případě, že Hude u zakázk┞ ideﾐtifiko┗áﾐo ┗íIe poIh┞Heﾐí, ┗ýše sﾐížeﾐýIh 
od┗odů staﾐo┗eﾐýIh za jedﾐotli┗á poIh┞Heﾐí se ﾐesčítají a ┗ýsledﾐý sﾐížeﾐý od┗od je staﾐo┗eﾐ 
s ohledeﾏ ﾐa ﾐejzá┗ažﾐější poIh┞Heﾐí. 
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13. KAPITOLA – PARTNERSTVÍ 

Ve výzvě je v┞ﾏezeﾐo, zda je uﾏožﾐěﾐo uzavírat partﾐerství v ráﾏIi projektu či ﾐikoliv. Pokud je 
partﾐerství uﾏožﾐěﾐo, platí ﾐásledujíIí podﾏíﾐk┞: 

Partﾐerst┗í je ┗ztah založeﾐý uza┗řeﾐou Sﾏlou┗ou o partﾐerst┗í67, kd┞ žadatel/příjeﾏIe za účeleﾏ 
dosažeﾐí Iíle projektu ┗┞t┗oří s jedﾐíﾏ či ┗íIe suHjekt┞ ふpartﾐer┞ぶ Ielek ﾐazý┗aﾐý jako partﾐerst┗í. ŘO 

ﾐeﾐese odpo┗ědﾐost za obsah Smlouvy o partﾐerst┗í uza┗řeﾐé ﾏezi žadateleﾏ/příjeﾏIeﾏ a partnery. 

Žadatel u┗ádí partﾐer┞ již ┗ žádosti o podporu, ┗četﾐě rolí, podílu ﾐa akti┗itáIh projektu a fiﾐaﾐčﾐího 
podílu, pokud je pláﾐo┗áﾐ. Podstatou je, že partﾐeři se s žadateleﾏ/příjeﾏIeﾏ podílí již ﾐa ┗┞t┗ářeﾐí 
projektu a v případě úspěšﾐosti i na jeho realizaIi. PříjeﾏIe realizuje hla┗ﾐí, podstatﾐou část akti┗it 
projektu, pokud ┗ýz┗a ﾐestaﾐo┗í jiﾐak. Žadatel při předkládáﾐí žádosti o podporu ode┗zdá┗á Prohlášeﾐí 
o partﾐerst┗í/Smlouvou o partﾐerst┗í ふ┗┞ﾏezeﾐo ┗ýz┗ou ﾐeHo ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIí k ┗ýz┗ěぶ. 

Oprá┗ﾐěﾐost partﾐerů a jejiIh ﾏíra zapojeﾐí je součástí hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu, viz kapitola 

5.2.1.(oprá┗ﾐěﾐost partﾐera je ┗┞ﾏezeﾐa ┗e ┗ýz┗ě ﾐeHo ┗ ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ěぶ. 

PříjeﾏIe zodpo┗ídá za projekt jako Ielek ┗ůči ŘO, půsoHí jako suHjekt odpo┗ědﾐý za řízeﾐí projektu 
ve vztahu k partﾐerůﾏ a záro┗eň zodpo┗ídá za rozděleﾐí oHdržeﾐýIh prostředků ﾏezi partﾐer┞ 
na základě sIh┗áleﾐého rozpočtu projektu. 

Účast partﾐera ┗ projektu ﾐesﾏí Hýt založeﾐa ﾐa koﾏerčﾐíﾏ ┗ztahu k předﾏětu projektu a k příjeﾏIi 
ふto platí po Ielou doHu realizaIe, případﾐě udržitelﾐosti projektuぶ. PříjeﾏIe ﾐeﾐí oprá┗ﾐěﾐ Hěheﾏ 
realizaIe projektu uza┗írat se s┗ýﾏi partﾐer┞ u┗edeﾐýﾏi ┗e sIh┗áleﾐé žádosti o podporu ┗ ráﾏIi 
projektu žádﾐé sﾏlu┗ﾐí ┗ztah┞, jejiIhž předﾏěteﾏ je dodá┗ka ﾐeHo služH┞ pro projekt posk┞tﾐuté 
za úplatu. RealizaIe priﾐIipu partﾐerst┗í ﾐesﾏí Hýt ┗ rozporu s příslušﾐýﾏi prá┗ﾐíﾏi předpis┞ ČR, zejﾏéﾐa 
priﾐIipu partﾐerst┗í ﾐesﾏí Hýt zﾐeužito k oHIházeﾐí ZZVZ. 

Postupy popsanýﾏi v těIhto pra┗idleIh se ﾏusí řídit ┗šiIhﾐi realizátoři a ﾐositelé projektu – tedy nejen 

příjeﾏIe, ale také jeho partﾐeři. )apojeﾐí partﾐera ﾏusí Hýt realizo┗áﾐo ┗ souladu s pravidly pro 

┗eřejﾐou podporu, a to tak, aH┞ ﾐedošlo k ﾐepříﾏé podpoře partﾐera a jeho z┗ýhodﾐěﾐí ┗e sﾏ┞slu 
čl. 107 odst. 1 Smlouvy (viz kapitola 15). 

13.1. T┞p┞ partﾐerství 

V ráﾏIi OP VVV je ﾏožﾐé partﾐerst┗í: 

a) partner s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspěvkeﾏ – partﾐer prostředﾐiIt┗íﾏ příjeﾏIe oHdrží část fiﾐaﾐčﾐí podpor┞ 
na realizaIi ┗ěIﾐýIh projekto┗ýIh aktivit; 

b) partﾐer Hez fiﾐaﾐčﾐího příspěvku – partﾐer se podílí ﾐa realizaIi ┗ěIﾐýIh akti┗it projektu, ale ﾐeﾐí 
ﾏu posk┞to┗áﾐ žádﾐý fiﾐaﾐčﾐí příspě┗ek za účast ﾐa realizaci projektu. 

                                                 
67  Doporučeﾐý ┗zor sﾏlou┗┞ je u┗edeﾐ ﾐa ┘eHu MŠMT. Pokud se ﾐa projektu podílí ┗íIe partﾐerů, ﾏůže Hýt ┗┞užito sﾏlou┗┞ 

┗íIestraﾐﾐé ふﾏezi příjeﾏIeﾏ a ┗šeﾏi jeho partﾐer┞ぶ. 
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Prostředk┞ ﾐa fiﾐaﾐIo┗áﾐí způsoHilýIh ┗ýdajů partﾐera jsou partﾐero┗i zpra┗idla posk┞to┗áﾐ┞ 
prostředﾐiIt┗íﾏ příjeﾏIe. Mezi ŘO a partﾐereﾏ ted┞ ﾐeﾐí příﾏý tok peﾐěz. Výjiﾏku t┗oří partﾐeři, kteří 
jsou saﾏostatﾐou orgaﾐizačﾐí složkou státu ﾐeHo příspě┗ko┗é orgaﾐizaIe zřízeﾐé orgaﾐizačﾐí složkou 
státu. V tako┗éﾏ případě příjeﾏIe fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ partﾐero┗i ﾐeposk┞tuje, orgaﾐizačﾐí složka státu 
je ﾏá rozpočto┗áﾐ┞ ┗e s┗éﾏ rozpočtu. 

)půsoHy úhrad┞ ﾏezi příjeﾏIeﾏ a partﾐereﾏ projektu jsou ┗┞ﾏezeﾐ┞ Sﾏlou┗ou o partﾐerst┗í. Úhrad┞ 
mohou proHíhat záloho┗ýﾏi platHaﾏi, ﾐa základě ┗┞účto┗áﾐí/proplaIeﾐí způsoHilýIh ┗ýdajů partﾐereﾏ 
před sIh┗áleﾐíﾏ projektu nebo proplaIeﾐí po sIh┗áleﾐí projektu ふtato ┗ariaﾐta je doporučo┗áﾐa ŘOぶ. 
V ﾐá┗azﾐosti ﾐa zﾐěﾐí Sﾏlou┗┞ o partﾐerst┗í se ﾏusejí příjeﾏIe a partﾐeři před ukoﾐčeﾐíﾏ projektu 
ふpodle terﾏíﾐu u┗edeﾐého ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ぶ dohodﾐout o rozděleﾐí 
zařízeﾐí a zH┞lého spotřeHﾐího ﾏateriálu hrazeﾐého z posk┞tﾐuté podpor┞ ﾏezi partﾐer┞. Kopie pře┗odﾐíIh 
listiﾐ ふdaro┗aIíIh sﾏlu┗ぶ spolu se sezﾐaﾏeﾏ pře┗áděﾐého či daro┗aﾐého zařízeﾐí či spotřeHﾐího 
ﾏateriálu je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ předložit ŘO se ZZoR projektu. 

Součiﾐﾐost při koﾐtroláIh ﾐa ﾏístě 

V případě, že je u projektu pro┗áděﾐa koﾐtrola ﾐa ﾏístě, je po┗iﾐﾐostí partnera posk┞tﾐout ﾏa┝iﾏálﾐí 
součiﾐﾐost koﾐtrolﾐíﾏu orgáﾐu, ﾐapř. posk┞tﾐutí zpřístupﾐěﾐí účetﾐíIh dokladů ﾐeHo e┗ideﾐIe 
majetku, případﾐě uﾏožﾐěﾐí části této koﾐtrol┞ příﾏo u partﾐera/partﾐerů projektu. 

PříjeﾏIe je suHjekt zodpo┗ědﾐý ┗ůči ŘO za realizaIi Ielého projektu ふ┗četﾐě částí projektu, které 
realizují jeho partﾐeřiぶ, tj. při ﾐedosažeﾐí Iílů projektu ﾏůže Hýt příjeﾏIi uložeﾐo ┗rátit Ielou 
poskytnutou dotaci, a to i v případě, kd┞ ﾐedosažeﾐí Iílů způsoHí jedeﾐ z partﾐerů. Čiﾐﾐost partﾐera 
a ┗ýše čerpáﾐí podpory ﾐa ┗ýdaje realizo┗aﾐé partﾐereﾏ ﾏusí Hýt popsáﾐ┞ v ráﾏIi předkládaﾐýIh ZoR 

o realizaci příjeﾏIe. 

13.1.1. )ﾏěﾐa partﾐera 

Ve ┗ýjiﾏečﾐýIh případeIh je ﾏožﾐá ┗ýﾏěﾐa partﾐera ┗ průHěhu realizaIe projektu. Vžd┞ je třeHa t┞to 
situaIe iﾐdi┗iduálﾐě posoudit ze straﾐ┞ ŘO. 

Řešeﾐíﾏ situaIe, kdy chce partner z realizace projektu odstoupit nebo zanikne, apod., je pře┗zetí jeho 
zá┗azků příjeﾏIeﾏ podpory ﾐeHo ostatﾐíﾏi partﾐer┞ zapojeﾐýﾏi do projektu. Odstoupeﾐí partnera 

od realizace projektu je řešeﾐo jako podstatﾐá zﾏěﾐa projektu, viz kapitola 7.2, a ┗┞žaduje souhlas ŘO. 

Tepr┗e pokud ﾐeﾐí ﾏožﾐé, aH┞ zá┗azk┞ odstupujíIího partnera pře┗zal příjeﾏIe nebo jiﾐý partner/ři 
zapojený/í do projektu, lze ┗ýjiﾏečﾐě přikročit k ﾐahrazeﾐí odstupujíIího partnera no┗ýﾏ partﾐereﾏ či 
ﾐo┗ýﾏi partﾐer┞. )apojeﾐí ﾐo┗ého partﾐera ┗žd┞ ┗┞žaduje souhlas ŘO, jedﾐá se o podstatnou zﾏěﾐu 

projektu. Výz┗a ﾐeHo další dokuﾏeﾐtaIe k ┗ýz┗ě ﾏůže toto ustaﾐo┗eﾐí upra┗o┗at, omezovat, zakázat 
┗ýﾏěﾐu partnera, apod. 
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14. KAPITOLA – SYNERGIE A KOMPLEMENTARITY 

V ráﾏIi prograﾏo┗ého oHdoHí ヲヰヱヴ–2020 Hudou ┗┞hlašo┗áﾐ┞ s┞ﾐergiIké a koﾏpleﾏeﾐtárﾐí ┗ýz┗┞. 
Cíleﾏ je ┗┞užít poteﾐIiálu ┗zﾐiklého ﾏožﾐostí koﾏHiﾐaIí podpor ﾐaplﾐit Iíle prograﾏů a uﾏožﾐit ┗┞šší 
efekt ┗ýsledků projektů. 

Synergie 

Pro zjedﾐodušeﾐé projekt┞ ﾐejsou pláﾐo┗áﾐ┞ žádﾐé s┞ﾐergiIké ┗ýz┗┞. 

Komplementarity 

V případě, že Hude ┗ýz┗a ┗┞hlášeﾐa jako koﾏpleﾏeﾐtárﾐí, Hude tato skutečﾐost ┗e ┗ýz┗ě uvedena. 

Koﾏpleﾏeﾐtarita podaﾐé žádosti o podporu se určuje ┗ proIesu hodﾐoIeﾐí projektu 

a na žadatele/příjeﾏIe, jejiIhž žádost o podporu je ozﾐačeﾐa jako koﾏpleﾏeﾐtárﾐí, ﾐejsou kladeﾐ┞ 
žádﾐé ﾐárok┞ při ┗┞plňo┗áﾐí žádosti o podporu aﾐi ┗ průHěhu realizace projektu, ﾐeﾐí-li 
ve ┗ýz┗ě/dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě u┗edeﾐo jiﾐak. 
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15. KAPITOLA – VEŘEJNÁ PODPORA 

15.1 Úvod do proHleﾏatik┞ veřejﾐé podpor┞ 

Ve ┗ýz┗ě/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě je ┗žd┞ u┗edeﾐ režiﾏ, ┗e kteréﾏ je podpora posk┞to┗áﾐa 
ふﾐapř. zda je podpora posk┞to┗áﾐa ┗ režiﾏu ﾐezakládajíIíﾏ ┗eřejﾐou podporu ﾐeHo podpor┞ ﾏalého 
rozsahu/de minimis). V této kapitole jsou u┗edeﾐ┞ oHeIﾐé podﾏíﾐk┞ týkajíIí se jedﾐotli┗ýIh režiﾏů 
podpory a povinnosti z ﾐiIh ┗┞plý┗ajíIí pro žadatele/příjeﾏIe. Ve ┗ýz┗ě/ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k ┗ýz┗ě 
ﾏohou Hýt speIifiko┗áﾐ┞ další rele┗aﾐtﾐí podﾏíﾐk┞ týkajíIí se ┗eřejﾐé podpor┞.  

E┗ropské prá┗o posk┞to┗áﾐí podpor┞ ze státﾐíIh či jiﾐýIh ┗eřejﾐýIh rozpočtů, které ﾐarušují ﾐeHo 
ﾏohou ﾐarušit hospodářskou soutěž tíﾏ, že z┗ýhodňují určité podﾐik┞ ﾐeHo určitá od┗ět┗í ┗ýroH┞, 
oHeIﾐě zakazuje, protože ze s┗é podstat┞ zﾐaﾏeﾐá z┗ýhodﾐěﾐí ┗ tržﾐíﾏ prostředí a je proto 
ﾐežádouIíﾏ je┗eﾏ, který deforﾏuje hospodářskou soutěž. Posk┞to┗áﾐí tako┗éto ┗ýhod┞ zakládá 
veřejﾐou podporu. E┝istují ┗šak ┗ýjiﾏk┞ či z┗láštﾐí režiﾏ┞, které za předeﾏ daﾐýIh podﾏíﾐek posk┞tﾐutí 
┗eřejﾐé podpor┞ uﾏožňují ふﾐapř. podpora ﾏalého rozsahu/de ﾏiﾐiﾏisぶ. Ta┝ati┗ﾐí ┗ýčet foreﾏ ┗eřejﾐé 
podpor┞ ﾐee┝istuje a každý případ ﾏusí Hýt posuzo┗áﾐ iﾐdi┗iduálﾐě. 

Ceﾐtrálﾐíﾏ koordiﾐačﾐíﾏ, poradeﾐskýﾏ, koﾐzultačﾐíﾏ a ﾏoﾐitoro┗aIíﾏ orgáﾐeﾏ ┗ oHlasti ┗eřejﾐé 
podpory je Úřad pro oIhraﾐu hospodářské soutěže ふdále jeﾐ „ÚOHS“ぶ. Čiﾐﾐosti ÚOHS ┗ oHlasti ┗eřejﾐé 
podpor┞ staﾐo┗í zákoﾐ č. ヲヱヵ/ヲヰヰヴ SH., o úpra┗ě ﾐěkterýIh ┗ztahů ┗ oHlasti ┗eřejﾐé podpor┞ a o zﾏěﾐě 
zákoﾐa o podpoře ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje, ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí. Od ヱ. ヵ. ヲヰヰヴ přešla ┗eškerá rozhodo┗aIí 
pra┗oﾏoI ÚOHS ┗e ┗ěIeIh posuzo┗áﾐí slučitelﾐosti ┗eřejﾐé podpor┞ s ┗ﾐitřﾐíﾏ trheﾏ ﾐa E┗ropskou 
Koﾏisi ふdále jeﾐ „Koﾏise“ぶ.  

Co je veřejﾐá podpora 

)ákladﾐí úpra┗a pra┗idel pro ┗eřejﾐou podporu ┗┞plý┗á z priﾏárﾐího prá┗a EU, čl. 107–109 Smlouvy 

o fuﾐgo┗áﾐí EU ふdále jeﾐ „SFEU“ぶ, které je dále roz┗edeﾐo ┗ ﾐařízeﾐíIh Rad┞ a Koﾏise, jakož 
i v ﾐelegislati┗ﾐíIh pra┗idleIh staﾐo┗o┗aﾐýIh Koﾏisí. 

Veřejﾐou podporou splňujíIí zﾐak┞ čl. ヱヰΑ odst. ヱ SFEU se rozuﾏí každá podpora posk┞tﾐutá 
v jakékoli forﾏě státeﾏ ﾐeHo z veřejﾐýIh prostředků, která ﾐarušuje ﾐeHo ﾏůže ﾐarušit 
hospodářskou soutěž tíﾏ, že zvýhodňuje určité podﾐik┞ ﾐeHo určitá odvětví výroH┞ a ovlivňuje 
oHIhod ﾏezi čleﾐskýﾏi stát┞.  

Podpora, která splňuje uvedeﾐá kritéria, je ﾐeslučitelﾐá s vﾐitřﾐíﾏ trheﾏ, a ted┞ zakázaﾐá. Výjiﾏk┞ 
z oHeIﾐého zákazu posk┞to┗áﾐí ┗eřejﾐé podpor┞ ﾏohou Hýt po┗oleﾐ┞ ﾐa základě příﾏo použitelﾐého 
předpisu ふﾐapř. podpora de ﾏiﾐiﾏisぶ, či ﾐa základě rozhodﾐutí Koﾏise. 

O ┗eřejﾐou podporu se ﾐejedﾐá ┗ případě fiﾐaﾐIo┗áﾐí projektů příﾏo ageﾐturaﾏi ﾐeHo iﾐstituIeﾏi EU 

ふﾐapř. z programu Horizont 2020, Erasmus+, atd.). V ﾐeposledﾐí řadě se o ┗eřejﾐou podporu ﾐejedﾐá 
v případě ┗ýkoﾐu ┗eřejﾐé ﾏoIi ze straﾐ┞ státu ふtj. čiﾐﾐosti, které patří ﾏezi základﾐí fuﾐkIe státu – 

ﾐapř. poliIie, arﾏáda, atd.ぶ. 
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Veřejﾐá podpora je v┞ﾏezováﾐa prostředﾐiItvíﾏ ヴ zﾐaků. V případě, že jsou t┞to zﾐak┞ kuﾏulativﾐě 
ﾐaplﾐěﾐ┞, jedﾐá se o veřejﾐou podporu: 

1. Podpora posk┞tﾐutá státeﾏ ﾐeHo ze státﾐíIh prostředků ふﾏůže se jedﾐat ﾐapř. o prostředk┞ 
ﾐárodﾐí, regioﾐálﾐí, oHeIﾐí, prostředk┞ ┗eřejﾐýIh Haﾐkぶ. Fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞, z ﾐiIhž jsou 
posk┞to┗áﾐ┞ dotaIe, ﾏají s┗ůj pů┗od ┗ rozpočtu ČR a rozpočtu EU. V případě projektů 
podpořeﾐýIh z OP VVV je teﾐto zﾐak ﾐaplﾐěﾐ ┗žd┞. 

2. )výhodﾐěﾐí určitého podﾐiku či odvětví výroH┞, a to jakoukoliv forﾏou. Pro potřeH┞ pra┗idel 
EU regulujíIíIh posk┞to┗áﾐí ┗eřejﾐé podpor┞, je z┗ýhodﾐěﾐí Ihápáﾐo jako ekoﾐoﾏiIký Heﾐefit, 
který H┞ daﾐý podﾐik Hez iﾐter┗eﾐIe ┗eřejﾐé iﾐstituIe ﾐa trhu ﾐezískal. Podpora ﾏůže z┗ýhodﾐit 
určitý podnik68 při jeho podﾐikáﾐí, ﾐeHoť uﾏožﾐí příjeﾏIi této podpor┞ sﾐížit ﾐáklad┞ 
na realizaIi záﾏěru, které H┞ jiﾐak ﾏusel┞ Hýt hrazeﾐ┞ z jeho ┗lastﾐíIh prostředků. Z hlediska 

posouzeﾐí ﾐaplﾐěﾐí tohoto zﾐaku je ted┞ ﾐutﾐé hodﾐotit:  

a) zda žadatel/příjeﾏIe ┗┞koﾐá┗á hospodářskou čiﾐﾐost ふted┞ zda je podﾐikeﾏ ┗e sﾏ┞slu 
pra┗idel ┗eřejﾐé podpor┞ぶ;  

b) jak tato čiﾐﾐost sou┗isí s projektem;  

c) zda podpora předsta┗uje z┗ýhodﾐěﾐí žadatele/příjeﾏIe, ﾐeHoť ┗ ráﾏIi realizaIe projektu 
Hude ┗┞koﾐá┗áﾐa hospodářská čiﾐﾐost ﾐeHo dojde k o┗li┗ﾐěﾐí pro┗ozo┗áﾐí hospodářskýIh 
čiﾐﾐostí příjeﾏIe; 

d) zda je podpora selekti┗ﾐí. 

Vzhledeﾏ ke skutečﾐosti, že podpora z OP VVV ┗žd┞ předsta┗uje z┗ýhodﾐěﾐí, které H┞ příjeﾏIe 
ﾐeoHdržel za HěžﾐýIh tržﾐíIh podﾏíﾐek a podpora je současﾐě ┗žd┞ selekti┗ﾐí, ﾐeHoť je 
oﾏezeﾐa pouze ﾐa příjeﾏIe OP VVV, oﾏezuje se zkouﾏáﾐí tohoto zﾐaku ﾐa posouzeﾐí, zda je 
příjeﾏIe podﾐikeﾏ ┗e sﾏ┞slu pra┗idel ┗eřejﾐé podpor┞ ふ┗┞s┗ětleﾐí pojﾏů podﾐik 
a hospodářská čiﾐﾐost ﾐalezﾐete ┗ te┝tu ﾐížeぶ. O z┗ýhodﾐěﾐí podﾐiku se ﾐeHude jedﾐat, pokud 

┗eřejﾐé fiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾐeHude sﾏěřo┗at ﾐa hospodářskou čiﾐﾐost ふpodﾏíﾐkou ┗šak je zajištěﾐí 
odděleﾐé účetﾐí e┗ideﾐIe ﾐehospodářskýIh čiﾐﾐostí od čiﾐﾐostí hospodářskýIhぶ. 

3. Možﾐé ﾐarušeﾐí hospodářské soutěže. Při posuzo┗áﾐí tohoto zﾐaku je ﾐutﾐé zjistit, zda 
pro podpořeﾐou hospodářskou čiﾐﾐost e┝istuje trh a ふpoteﾐIiálﾐíぶ koﾐkureﾐti. V případě, že 
příjeﾏIe ┗┞koﾐá┗á hospodářskou čiﾐﾐost ﾐa liHeralizo┗aﾐéﾏ trhu, lze zpra┗idla předpokládat, 
že posk┞tﾐutíﾏ podpor┞ dojde k ﾐarušeﾐí hospodářské soutěže, ﾐeHoť podpora ﾏůže posílit 
posta┗eﾐí příjeﾏIe oproti ostatﾐíﾏ soutěžitelůﾏ ﾐa trhu. Podpora ﾏůže ﾐarušit soutěž, pokud 
zlepšuje soutěžﾐí poziIi daﾐého podﾐiku oproti jeho koﾐkureﾐto┗i ふﾐapř. ﾏu uﾏožﾐí ﾐaHízet 
služH┞ za ﾐižší Ieﾐ┞ ﾐež koﾐkureﾐIe z dů┗odu ﾐižšíIh ﾐákladů, uﾏožﾐí za┗ést ﾏoderﾐější 
produkt, rozšířit ┗ýroHu atd.ぶ. K ﾐaplﾐěﾐí tohoto zﾐaku postačuje pouhá ﾏožﾐost ﾐarušeﾐí 
soutěže, ﾐikoli┗ její faktiIké ﾐarušeﾐí. 

                                                 
68 Případﾐě Ielé od┗ět┗í ┗ýroH┞ ﾐa úkor jiﾐýIh od┗ět┗í. Od┗ět┗íﾏ ┗ýroH┞ je ┗e sﾏ┞slu čl. ヱヰΑ SFEU ﾏíﾐěﾐa ﾐejeﾐ skutečﾐá 

produkIe určitýIh ┗ýroHků, ale ro┗ﾐěž posk┞to┗áﾐí služeH. Od┗ět┗íﾏ ┗ýroH┞ tak je ﾐejeﾐ elektroteIhﾐiIký průﾏ┞sl ale i IT 
služH┞, ┗ýroHa ﾏotoro┗ýIh ┗ozidel, dopra┗a. 
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4. Možﾐé ovlivﾐěﾐí oHIhodu ﾏezi čleﾐskýﾏi stát┞ EU. Pokud je ┗ýhoda posk┞tﾐuta podﾐiku 
akti┗ﾐíﾏu ﾐa trhu, který je ote┗řeﾐý koﾐkureﾐIi, předpokládá se, že ﾏůže dojít k o┗li┗ﾐěﾐí 
oHIhodu ﾏezi čleﾐskýﾏi stát┞ EU. Pro ﾐaplﾐěﾐí tohoto zﾐaku postačuje pouhá ﾏožﾐost 
o┗li┗ﾐěﾐí oHIhodu ﾏezi čleﾐskýﾏi stát┞ EU, ﾐikoli┗ faktiIký dopad ﾐa oHIhodﾐí ┗ýﾏěﾐu. 
O┗li┗ﾐěﾐí oHIhodu ﾐastaﾐe, pokud hospodářská čiﾐﾐost podﾐiku ﾏá tz┗. přeshraﾐičﾐí efekt, 
a to ať už ┗ teritoriálﾐíﾏ sﾏ┞slu ふtj. čiﾐﾐost přesahuje geografiIké hraﾐiIe ČRぶ aﾐeHo ┗e sﾏ┞slu 
osoHﾐíﾏ ふtj. hospodářské soutěže se ﾐa rele┗aﾐtﾐíﾏ trhu účastﾐí ﾐeHo ﾏohou účastﾐit 
i suHjekt┞ se státﾐí příslušﾐostí z jiﾐého čleﾐského státu EU ﾐeHo zákazﾐíIi poIhází z jiﾐýIh 
čleﾐskýIh států EUぶ. OHIhod ﾏezi čleﾐskýﾏi stát┞ ﾏůže o┗li┗ﾐit i podpora posk┞tﾐutá podﾐiku, 
který ﾐaHízí pouze ﾏístﾐí ﾐeHo regioﾐálﾐí služH┞ a ﾐeposk┞tuje služH┞ ﾏiﾏo stát pů┗odu, pokud 

H┞ t┞to služH┞ ﾏohl┞ ﾐaHízet podﾐik┞ z jiﾐýIh čleﾐskýIh států a ﾐeﾐí-li u┗edeﾐá ﾏožﾐost pouze 
h┞potetiIká. O┗li┗ﾐěﾐí oHIhodu je ﾏéﾐě pra┗děpodoHﾐé, je-li rozsah hospodářské čiﾐnosti 

┗elﾏi ﾏalý ふﾐapř. ┗elﾏi ﾏalý oHrat příjeﾏIeぶ. OHIhod ﾏezi čleﾐskýﾏi stát┞ ﾏůže Hýt o┗li┗ﾐěﾐ 
i v případeIh, kd┞ přijíﾏajíIí podﾐik ﾐee┝portuje. Dopad ﾐa oHIhod se ┗ tako┗ýIh případeIh 
dovozuje z předpokladu, že jeho koﾐkureﾐti ﾏohou ﾏít ztížeﾐý přístup ﾐa daﾐý trh ┗ důsledku 
toho, že příslušﾐé opatřeﾐí uﾏožňuje příjeﾏIi udržet či z┗ýšit jeho produkIi. Koﾏise 
předpokládá ﾐaplﾐěﾐí této podﾏíﾐk┞ téﾏěř ┗žd┞. S ohledeﾏ ﾐa ┗ýše u┗edeﾐé je ted┞ ┗žd┞ 
ﾐezH┞tﾐé posuzo┗at Iharakter zHoží a služeH, kaﾏ jsou posk┞to┗áﾐ┞ a jakýﾏ zákazﾐíkůﾏ. Proto 
pokud se žadatel od┗olá┗á pouze ﾐa ﾏístﾐí dopad s┗é čiﾐﾐosti, ﾏusí tuto skutečﾐost ﾐáležitě 
prokázat.  

V případě, že jsou kuﾏulativﾐě ﾐaplﾐěﾐ┞ výše uvedeﾐé defiﾐičﾐí zﾐak┞, podpora projektu zakládá 
veřejﾐou podporu, která je oHeIﾐě zakázaﾐá. V tako┗éﾏ případě ﾏůže Hýt ┗eřejﾐá podpora 
posk┞tﾐuta pouze ﾐa základě ﾐěkteré z ┗ýjiﾏek ﾐeHo ┗ případě, že ji Koﾏise ┗ ráﾏIi proIesu ﾐotifikaIe 
prohlásí za slučitelﾐou s ┗ﾐitřﾐíﾏ trheﾏ.  

V případě, že dojde k ﾐesprá┗ﾐéﾏu posouzeﾐí defiﾐičﾐíIh zﾐaků ┗eřejﾐé podpor┞, ﾏůže to ﾏít 
za ﾐásledek posk┞tﾐutí protiprá┗ﾐí podpor┞ a z toho ┗┞plý┗ajíIí po┗iﾐﾐost ﾐa┗ráIeﾐí podpor┞ ┗četﾐě 
úroků.  

Podnik 

Na základě čl. ヱヰΑ odst. ヱ SFEU se pra┗idla ┗eřejﾐé podpor┞ oHeIﾐě použijí pouze tehd┞, je-li příjeﾏIe 
podpory podnik.  

)a podﾐik se pro účel┞ veřejﾐé podpor┞ považuje jakýkoliv suHjekt, který v┞koﾐává hospodářskou 
čiﾐﾐost, Hez ohledu ﾐa jeho právﾐí forﾏu či způsoH fiﾐaﾐIováﾐí. )a podﾐik ted┞ ﾏohou Hýt ┗ určitýIh 
případeIh po┗ažo┗áﾐ┞ i ﾐezisko┗é orgaﾐizaIe, oHčaﾐská sdružeﾐí a spolk┞, případﾐě i oHIe či kraje 
┗četﾐě jejiIh příspě┗ko┗ýIh orgaﾐizaIí, a to ┗e ┗ztahu k hospodářskýﾏ čiﾐﾐosteﾏ, které lze oddělit 
od ┗ýkoﾐu ┗eřejﾐé ﾏoIi.  

RozhodujíIí pro ┗┞ﾏezeﾐí podﾐiku je skutečﾐost, zda ┗┞koﾐá┗á hospodářskou čiﾐﾐost, tj. ┗┞koﾐá┗á 
jakoukoli┗ čiﾐﾐost spočí┗ajíIí ┗ ﾐaHízeﾐí zHoží ﾐeHo služeH ﾐa trhu. SuHjekt, který ┗┞koﾐá┗á jak 
hospodářské, tak ﾐehospodářské čiﾐﾐosti, se po┗ažuje za podﾐik pouze ┗ souvislosti s hospodářskýﾏi 
čiﾐﾐostﾏi. 
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Skutečﾐost, že určitá služHa je posk┞to┗áﾐa iﾐterﾐě ﾐeHo její posk┞to┗áﾐí ﾐeﾐí po┗oleﾐo třetíﾏ straﾐáﾏ, 
ﾐe┗┞lučuje e┝isteﾐIi hospodářské čiﾐﾐosti, pokud H┞ daﾐou služHu ﾐa předﾏětﾐéﾏ trhu byli ochotni 

a sIhopﾐi posk┞to┗at jiﾐí pro┗ozo┗atelé.  

Hospodářská/ekoﾐoﾏiIká čiﾐﾐost 

)a hospodářskou ふekoﾐoﾏiIkouぶ čiﾐﾐost se považuje jakákoli čiﾐﾐost spočívajíIí v ﾐaHízeﾐí zHoží ﾐeHo 
služeH ﾐa trhu69. Hospodářskou čiﾐﾐost lze ideﾐtifiko┗at zejﾏéﾐa v případě, že ┗ýstupeﾏ podpořeﾐého 
projektu je služHa ﾐeHo zHoží, která Hude ﾐaHízeﾐa určitéﾏu zákazﾐíko┗i. Dále platí, že pro aplikaIi 
pra┗idel EU regulujíIíIh ┗eřejﾐou podporu ﾐeﾐí rozhodujíIí, zda příslušﾐý suHjekt geﾐeruje zisk, ﾐeHoť 
i ﾐezisko┗é eﾐtit┞ ﾏohou ﾐaHízet zHoží a služH┞ ﾐa trhu. V jejiIh případě Hude záležet, ﾐa jakou akti┗itu 
Hude ┗eřejﾐé fiﾐaﾐIo┗áﾐí sﾏěřo┗at.  

U┗edeﾐé děleﾐí čiﾐﾐostí ﾐa hospodářské a ﾐehospodářské dle pra┗idel ┗eřejﾐé podpor┞ ﾐeﾏusí 
odpo┗ídat děleﾐí čiﾐﾐostí ┗e sﾏ┞slu příslušﾐýIh prá┗ﾐíIh předpisů ČR a ﾐedoporučuje se oﾏezo┗at 
hospodářské čiﾐﾐosti pouze ﾐa čiﾐﾐosti, které jsou u┗edeﾐ┞ jako doplňko┗é/další/jiﾐé podle příslušﾐýIh 
┗ﾐitrostátﾐíIh prá┗ﾐíIh předpisů70. Pokud teﾐtýž suHjekt pro┗ádí čiﾐﾐosti jak hospodářské, tak 
nehospodářské po┗ah┞, pak se ﾐeHude ﾐa ┗eřejﾐé fiﾐaﾐIo┗áﾐí ﾐehospodářskýIh čiﾐﾐostí ┗ztaho┗at 
čl. 107 odst. 1 SFEU, lze-li v zájﾏu zaHráﾐěﾐí křížo┗éﾏu fiﾐaﾐIo┗áﾐí hospodářskýIh čiﾐﾐostí jasﾐě 
oddělit oHa druh┞ čiﾐﾐostí a podpora tak Hude posk┞tﾐuta k realizaci ﾐehospodářskýIh čiﾐﾐostí. 
Dokladeﾏ rozděleﾐí ﾐákladů, fiﾐaﾐIo┗áﾐí a příjﾏů ﾏohou Hýt ﾐapř. ročﾐí fiﾐaﾐčﾐí ┗ýkaz┞ příslušﾐého 
subjektu. 

Lokálﾐí Iharakter opatřeﾐí 

V souladu se Sděleﾐíﾏ Koﾏise o pojﾏu státﾐí podpora podle Koﾏise ﾐedoIhází k o┗li┗ﾐěﾐí oHIhodu 

v případeIh, kd┞ příjeﾏIe posk┞tuje služH┞ ﾐa oﾏezeﾐéﾏ úzeﾏí jedﾐoho čleﾐského státu a ﾐeﾐí 
pra┗děpodoHﾐé, že H┞ přilákal zákazﾐík┞ z jiﾐýIh čleﾐskýIh států a dále k o┗li┗ﾐěﾐí oHIhodu 
nedojde, pokud ﾐelze předpokládat ┗ětší ﾐež ﾐepatrﾐý ﾐeHo ﾐaﾐej┗ýš okrajo┗ý dopad podpor┞ ﾐa 
přeshraﾐičﾐí iﾐ┗estiIe a ┗zﾐik ﾐo┗ýIh podﾐiků ┗ daﾐéﾏ od┗ět┗í. Pokud je ted┞ z ┗eřejﾐýIh zdrojů 
fiﾐaﾐIo┗aﾐá akti┗ita, která je hospodářskou čiﾐﾐostí a splňuje ┗ýše u┗edeﾐé podﾏíﾐk┞ ふje realizo┗aﾐá 
v oﾏezeﾐé oHlasti čleﾐského státu, ﾐepřiláká zákazﾐík┞ z jiﾐýIh čleﾐskýIh států, ﾏá žádﾐý ﾐeHo 
ﾐaﾐej┗ýš okrajo┗ý - před┗ídatelﾐý dopad ﾐa přeshraﾐičﾐí iﾐ┗estiIe a ┗zﾐik ﾐo┗ýIh podﾐikůぶ je ﾏožﾐé 
předpokládat, že opatřeﾐí Hude ﾏít čistě ﾏístﾐí dopad a ﾐeo┗li┗ﾐí oHIhod ﾏezi čleﾐskýﾏi stát┞. 

Jako příklad┞ lokálﾐíIh opatřeﾐí lze u┗ést ﾐapř. sporto┗ﾐí a ┗olﾐočaso┗á zařízeﾐí sloužíIí pře┗ážﾐě 
ﾏístﾐíﾏ uži┗atelůﾏ, kulturﾐí akIe, u ﾐiIhž ﾐeﾐí pra┗děpodoHﾐé, že H┞ přilákal┞ ﾐá┗ště┗ﾐík┞ z jiﾐýIh 
čleﾐskýIh států, ﾐeﾏoIﾐiIe a zdra┗otﾐiIká zařízeﾐí se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa ﾏístﾐí oH┞┗atele, iﾐforﾏačﾐí 
platforﾏa pro řešeﾐí proHleﾏatik┞ ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti a soIiálﾐíIh koﾐfliktů ┗ předeﾏ ┗┞ﾏezeﾐé a ┗elﾏi 
ﾏalé ﾏístﾐí oHlasti apod. 

Dle Ozﾐáﾏeﾐí Koﾏise o zjedﾐodušeﾐéﾏ postupu posuzo┗áﾐí ﾐěkterýIh druhů státﾐí podpor┞71 je mimo 

jiﾐé ﾏožﾐo prokázat čistě lokálﾐí Iharakter ┗ případě, kd┞: 

                                                 
69 Viz ﾐapř. rozsudek Soudﾐího d┗ora ze dﾐe ヱヲ. září ヲヰヰヰ, Pa┗lo┗ a další, C-ヱΒヰ/ΓΒ až C-184/98. 

70 Viz ﾐapř. zákon o vysokých školáIh ふhla┗ﾐí a doplňkové činnosti), zákoﾐ o ┗eřejﾐýIh ┗ýzkuﾏﾐýIh iﾐstituIíIh ふhla┗ﾐí, další 
ﾐeHo jiﾐé činnosti) apod. 

71 Viz čl. ヵ písﾏ. Hぶ Hod ┗iiiぶ pozﾐ. pod čarou ヲΑ. 
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a) podpora ﾐeﾏá za ﾐásledek přilákáﾐí iﾐ┗estiI do dotčeﾐého regioﾐu;  
b) zHoží či služH┞ produko┗aﾐé příjeﾏIeﾏ jsou čistě lokálﾐího Iharakteru a/ﾐeHo jsou přitažli┗é jeﾐ 

pro zeﾏěpisﾐě ohraﾐičeﾐou oHlast;  
c) ┗li┗ ﾐa spotřeHitele ┗ sousedíIíIh čleﾐskýIh státeIh je ﾐepatrﾐý; 
d) tržﾐí podíl příjeﾏIe podpor┞ je z hlediska jakéhokoli┗ použitého ┗┞ﾏezeﾐí rele┗aﾐtﾐího trhu 

ﾏiﾐiﾏálﾐí a příjeﾏIe ﾐepatří k širší skupiﾐě podﾐiků.  
Lokálﾐí Iharakter opatřeﾐí je ﾐutﾐo ┗žd┞ zkouﾏat ┗e ┗ztahu ke koﾐkrétﾐíﾏu projektu či příjeﾏIi 
a je potřeHa jej řádﾐě odů┗odﾐit. 

15.2 Veřejﾐé fiﾐaﾐIováﾐí v oHlasti vzděláváﾐí, výzkuﾏu a vývoje ﾐezakládajíIí 
veřejﾐou podporu 

Podpora v oHlasti vzděláváﾐí 

Na ┗eřejﾐé ┗zdělá┗áﾐí orgaﾐizo┗aﾐé ┗ ráﾏIi státﾐího ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu, fiﾐaﾐIo┗aﾐé a koﾐtrolo┗aﾐé 
státeﾏ lze, podle judikatur┞ e┗ropskýIh soudů a ┗ souladu s čláﾐkeﾏ ヲ.ヵ Sděleﾐí Koﾏise o pojﾏu státﾐí 
podpora pohlížet jako ﾐa ﾐehospodářskou čiﾐﾐost.  

Nehospodářská po┗aha ┗eřejﾐého ┗zdělá┗áﾐí ┗ zásadě ﾐeﾐí o┗li┗ﾐěﾐa skutečﾐostí, že žáIi/studeﾐti ﾐeHo 
jejiIh rodiče ﾏusí ﾐěkd┞ platit za ┗ýuku ﾐeHo za zápis poplatky, které přispí┗ají k úhradě pro┗ozﾐíIh 
┗ýdajů s┞stéﾏu. Pokud t┞to fiﾐaﾐčﾐí prostředk┞ pokrý┗ají jeﾐ zloﾏek skutečﾐýIh ﾐákladů ﾐa služHu, 
ﾐelze je Ihápat jako úplatu za posk┞to┗aﾐou služHu, ﾐeﾏěﾐí-li ﾐehospodářskou po┗ahu služH┞ 
┗šeoHeIﾐého ┗zdělá┗áﾐí, která je fiﾐaﾐIo┗áﾐa pře┗ážﾐě z ┗eřejﾐýIh zdrojů. Veřejﾐé ┗zdělá┗aIí služH┞ je 
┗šak třeHa odlišo┗at od služeH, které jsou fiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ pře┗ážﾐě rodiči ﾐeHo žák┞ či koﾏerčﾐíﾏi příjﾏ┞. 

Posk┞to┗áﾐí ┗eřejﾐého ┗zdělá┗áﾐí ﾏusí Hýt odlišeﾐo od posk┞to┗áﾐí služeH, které ﾐespadají pod 

┗ﾐitrostátﾐí ┗zdělá┗aIí s┞stéﾏ, ačkoli je ﾐaHízí suHjekt┞, které jsou jeho součástí. Jedﾐá se o služH┞, 
které sou┗isejí s doplňko┗ýﾏi akti┗itaﾏi škol či školskýIh zařízeﾐí, ┗ ﾐiIhž škol┞/školská zařízeﾐí 
koﾐkurují jiﾐýﾏ suHjektůﾏ ﾐa trhu ふﾐapř. koﾏerčﾐí jaz┞ko┗é kurz┞ pro ┗eřejﾐostぶ, a které jsou 
fiﾐaﾐIo┗áﾐ┞ pře┗ážﾐě rodiči ﾐeHo žák┞/studeﾐt┞ či koﾏerčﾐíﾏi příjﾏ┞. Přesto, že t┞to služH┞/┗zdělá┗aIí 
čiﾐﾐosti ﾐaHízí suHjekt┞, které jsou součástí ┗eřejﾐého ┗zdělá┗aIího s┞stéﾏu, jedﾐá se o služH┞, kterýﾏi 
škol┞/školská zařízeﾐí koﾐkurují jiﾐýﾏ suHjektůﾏ ﾐa trhu a které je ﾐutﾐo k┗ůli jejiIh po┗aze, struktuře 
fiﾐaﾐIo┗áﾐí a e┝isteﾐIi koﾐkureﾐčﾐíIh soukroﾏýIh orgaﾐizaIí, zpra┗idla po┗ažo┗at za hospodářskou 
čiﾐﾐost. 

)adáváﾐí zakázek 

PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ uskutečﾐit pořizo┗áﾐí zHoží a služeH ふﾐeHo jiﾐé sro┗ﾐatelﾐé traﾐsakIeぶ ┗ souladu 

se zásadaﾏi pra┗idel pro ┗ýHěr doda┗atelů a předpisů o zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek, a to tak, aH┞ H┞lo 
zaﾏezeﾐo přeﾐeseﾐí ┗eřejﾐé podpor┞ ﾐa podﾐik ふ┗iz kapitola ヱヲぶ. 

15.3 Výjiﾏk┞ uﾏožňujíIí posk┞tﾐutí veřejﾐé podpor┞ Hez ﾐutﾐosti ﾐotifikaIe EK 

Přestože čl. ヱヰΑ SFEU ┗eřejﾐou podporu oHeIﾐě zakazuje, dá┗á příslušﾐá legislati┗a EU k dispozici 

poﾏěrﾐě širokou škálu ┗ýjiﾏek, dík┞ ﾐiﾏž je ﾏožﾐo ┗eřejﾐou podporu zIela ┗ souladu s prá┗eﾏ EU 
poskytnout. 
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15.3.1 Blokové výjiﾏk┞ 

Aplikace Nařízeﾐí Koﾏise ふEUぶ č. ヶヵヱ/ヲヰヱヴ ze dﾐe ヱΑ. čer┗ﾐa ヲヰヱヴ, kterýﾏ se ┗ souladu s čláﾐk┞ ヱヰΑ 
a ヱヰΒ SFEU prohlašují určité kategorie podpor┞ za slučitelﾐé s ┗ﾐitřﾐíﾏ trheﾏ, ┗e zﾐěﾐí ﾐařízeﾐí Koﾏise 
ふEUぶ č. ヲヰヱΑ/ヱヰΒヴ ze dﾐe ヱヴ. čer┗ﾐa ヲヰヱΑ72 pro zjedﾐodušeﾐé projekt┞ ﾐeﾐí pláﾐo┗áﾐa. 

15.3.2 Podpora ﾏalého rozsahu de ﾏiﾐiﾏis 

V případě, že Hude podpora posk┞to┗áﾐa ┗ souladu s Nařízeﾐíﾏ Koﾏise ふEUぶ č.ヱヴヰΑ/ヲヰヱン ze dﾐe 
18. prosince 2013 o použití čláﾐků ヱヰΑ a ヱヰΒ Sﾏlou┗┞ o fuﾐgo┗áﾐí EU na podporu de minimis73 ふdále 
jen „Nařízeﾐí Koﾏise č. ヱヴヰΑ/ヲヰヱン“ぶ, Hude tato iﾐforﾏaIe u┗edeﾐa ┗e ┗ýz┗ě. 

Podpora de ﾏiﾐiﾏis ﾏůže Hýt ﾐa rozdíl od jiﾐýIh t┞pů opatřeﾐí posk┞tﾐuta ﾐa jakýkoli účel, tj. ﾏůže se 
jedﾐat o podporu iﾐ┗estičﾐího i pro┗ozﾐího Iharakteru. 

Podpora de minimis (neboli podpora ﾏalého rozsahuぶ ﾐeﾏá, ┗zhledeﾏ ke s┗é liﾏito┗aﾐé ┗ýši, dopad 
na hospodářskou soutěž, aﾐi ﾐeo┗li┗ňuje oHIhod ﾏezi čleﾐskýﾏi stát┞ E┗ropské uﾐie, a proto 

ﾐeﾐí při dodržeﾐí ┗šeIh ustaﾐo┗eﾐí daﾐýIh Nařízeﾐíﾏ Koﾏise č. ヱヴヰΑ/ヲヰヱン po┗ažo┗áﾐa za ┗eřejﾐou 

podporu.  

Podporu de ﾏiﾐiﾏis dle Nařízeﾐí Koﾏise č. ヱヴヰΑ/ヲヰヱン lze posk┞tﾐout podﾐikůﾏ ┗e ┗šeIh od┗ět┗íIh 
s ┗ýjiﾏkou: 

a) podpor┞ posk┞to┗aﾐé podﾐikůﾏ čiﾐﾐýﾏ ┗ od┗ět┗íIh r┞Holo┗u a ak┗akultur┞, ﾐa které se ┗ztahuje 
ﾐařízeﾐí č.ヱンΑΓ/ヲヰヱン; 

b) podpor┞ posk┞to┗aﾐé podﾐikůﾏ ┗ oHlasti pr┗o┗ýroH┞ zeﾏědělskýIh produktů; 

c) podpor┞ posk┞to┗aﾐé podﾐikůﾏ čiﾐﾐýﾏ ┗ od┗ět┗í zpraIo┗á┗áﾐí zeﾏědělskýIh produktů a jejiIh 
u┗áděﾐí ﾐa trh, je-li ┗ýše podpor┞ staﾐo┗eﾐa ﾐa základě Ieﾐ┞ ﾐeHo ﾏﾐožst┗í produktů zakoupeﾐýIh 
od pr┗o┗ýroHIů ﾐeHo u┗edeﾐýIh ﾐa trhu daﾐýﾏi podﾐik┞, ﾐeHo je-li posk┞tﾐutí podpor┞ zá┗islé 
na podﾏíﾐIe, že Hude zčásti ﾐeHo zIela předáﾐa pr┗o┗ýroHIůﾏ; 

d) podpor┞ ﾐa čiﾐﾐosti spojeﾐé s ┗ý┗ozeﾏ do třetíIh zeﾏí ﾐeHo čleﾐskýIh států, tj. podpor┞ příﾏo 
spojeﾐé s ┗┞┗ážeﾐýﾏ ﾏﾐožst┗íﾏ, se za┗edeﾐíﾏ a pro┗ozeﾏ distriHučﾐí sítě ﾐeHo s jiﾐýﾏi Hěžﾐýﾏi 
┗ýdaji ┗ sou┗islosti s ┗ý┗ozﾐí čiﾐﾐostí; 

e) podpor┞ podﾏiňujíIí použití doﾏáIího zHoží ﾐa úkor do┗ážeﾐého zHoží. 

Jestliže žadatel/příjeﾏIe půsoHí záro┗eň ┗e ┗┞loučeﾐýIh od┗ět┗íIh i od┗ět┗íIh spadajíIíIh 
do půsoHﾐosti Nařízeﾐí č. ヱヴヰΑ/ヲヰヱン, ﾏusí ┗hodﾐýﾏ způsoHeﾏ ふﾐapř. odděleﾐíﾏ čiﾐﾐostí ﾐeHo 
rozlišeﾐíﾏ ﾐákladůぶ zajistit, aH┞ čiﾐﾐosti ┗ od┗ět┗íIh ┗┞loučeﾐýIh z oHlasti půsoHﾐosti tohoto ﾐařízeﾐí 
ﾐe┗┞uží┗al┞ podporu de ﾏiﾐiﾏis. 

                                                 
72 Úředﾐí ┗ěstﾐík EU, L ヱΒΑ, ヲヶ. ヶ. ヲヰヱヴ, str. ヱ-84. Účiﾐﾐé zﾐěﾐí GBER je k dispoziIi ﾐa iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐkáIh http://eur-

lex.europa.eu. 

73 Úředﾐí ┗ěstﾐík EU, L ンヵヲ, ヲヴ. ヱヲ. ヲヰヱン, str. ヱ-8. 

http://eur-lex.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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Limit pro podporu de minimis 

Pro podporu de minimis ふdle čl. ン odst. ヲ Nařízeﾐí Koﾏise č. ヱヴヰΑ/ヲヰヱンぶ platí, že Ielko┗á ┗ýše podpor┞ 
de minimis, kterou posk┞tﾐe jedﾐoﾏu podﾐiku čleﾐský stát, ﾐesﾏí ┗ rozhodﾐéﾏ oHdoHí přesáhﾐout 
částku 200 000 EUR. DispoﾐiHilﾐí částku pro čerpáﾐí podpor┞ de ﾏiﾐiﾏis si žadatel ﾏůže o┗ěřit ┗ RDM 

ﾐa stráﾐkáIh Miﾐisterst┗a zeﾏědělst┗í ふhttp://eagri.cz/public/app/RDM/Portal). 

Doporučujeﾏe ┗šeﾏ žadatelůﾏ, aH┞ si před podáﾐíﾏ žádosti o podporu, která ﾏá Hýt posk┞tﾐuta 
v režiﾏu de ﾏiﾐiﾏis, ┗žd┞ o┗ěřili s┗ůj „dispoﾐiHilﾐí liﾏit“ pro čerpáﾐí de ﾏiﾐiﾏis a přizpůsoHili rozpočet 
s┗ého projektu tak, aH┞ posk┞tﾐutíﾏ podpor┞ ﾐedošlo k překročeﾐí tohoto liﾏitu. U┗edeﾐý liﾏit je 
ﾐezH┞tﾐé zkouﾏat ┗ součtu za ┗šeIhﾐ┞ suHjekt┞ spadajíIí do defiﾐiIe „jedﾐoho podﾐiku“ ふ┗iz ﾐížeぶ. Liﾏit 
Hude o┗ěřo┗áﾐ před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞.  

U posk┞tﾐuté podpor┞, která ﾐeﾐí Ielá příjeﾏIeﾏ ┗┞čerpáﾐa, ﾏůže ŘO upra┗it zázﾐaﾏ ┗ RDM tak, aby 

odpo┗ídal ┗ýši skutečﾐě ┗┞čerpaﾐé podpor┞ de ﾏiﾐiﾏis. Toﾏuto kroku ﾏusí předIházet zﾏěﾐa 
prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, ┗e kteréﾏ ŘO deklaruje, jakou částku podpor┞ 
de ﾏiﾐiﾏis příjeﾏIe faktiIk┞ oHdržel, a že ﾐa zHý┗ajíIí část dotaIe, ﾐa kterou ﾏu ┗zﾐikl prá┗ﾐí ﾐárok 
v pr┗otﾐíﾏ prá┗ﾐíﾏ aktu posk┞tﾐutí podpor┞ de ﾏiﾐiﾏis, touto zﾏěﾐou prá┗ﾐí ﾐárok ztráIí. )ﾏěﾐa 
prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ ┗ průHěhu realizaIe projektu Hude pro┗edeﾐa ﾐa základě 
žádosti o zﾏěﾐu rozpočtu forﾏou podstatﾐé zﾏěﾐ┞ zakládajíIí zﾏěﾐu prá┗ﾐího aktu 
o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞.  

Jeden podnik 

Soudﾐí d┗ůr EU rozhodl, že ┗šeIhﾐ┞ suHjekt┞ koﾐtrolo┗aﾐé ふprá┗ﾐě či faktiIk┞ぶ týﾏž suHjekteﾏ H┞ se pro 
účel┞ použití pra┗idla de minimis ﾏěl┞ pokládat za jedeﾐ podﾐik ふpodroHﾐé iﾐforﾏaIe ┗iz MetodiIká 
příručka k aplikaIi pojﾏu „jedeﾐ podﾐik“ dle pra┗idel de ﾏiﾐiﾏis, ┘eHo┗é stráﾐk┞ 
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html). 

Pojeﾏ „jedeﾐ podﾐik“ pro účel┞ Nařízeﾐí Koﾏise č. ヱヴヰΑ/ヲヰヱン zahrﾐuje ┗eškeré suHjekt┞, které ﾏezi 
seHou ﾏají alespoň jedeﾐ z ﾐásledujíIíIh ┗ztahů:  

a) jedeﾐ suHjekt ┗lastﾐí ┗ětšiﾐu hlaso┗aIíIh prá┗, která ﾐáležejí akIioﾐářůﾏ ﾐeHo společﾐíkůﾏ, ┗ jiﾐéﾏ 
subjektu;  

b) jedeﾐ suHjekt ﾏá prá┗o jﾏeﾐo┗at ﾐeHo od┗olat ┗ětšiﾐu čleﾐů sprá┗ﾐího, řídiIího ﾐeHo dozorčího 
orgáﾐu jiﾐého suHjektu;  

c) jedeﾐ suHjekt ﾏá prá┗o uplatňo┗at rozhodujíIí ┗li┗ ┗ jiﾐéﾏ suHjektu podle sﾏlou┗┞ uza┗řeﾐé 
s daﾐýﾏ suHjekteﾏ ﾐeHo dle ustaﾐo┗eﾐí ┗ zakladatelské sﾏlou┗ě ﾐeHo ┗e staﾐo┗áIh tohoto 
subjektu;  

d) jedeﾐ suHjekt, který je akIioﾐářeﾏ ﾐeHo společﾐíkeﾏ jiﾐého suHjektu, o┗ládá sáﾏ, ┗ souladu 
s dohodou uza┗řeﾐou s jiﾐýﾏi akIioﾐáři ﾐeHo společﾐík┞ daﾐého suHjektu, ┗ětšiﾐu hlaso┗aIíIh prá┗ 
ﾐáležíIíIh akIioﾐářůﾏ ﾐeHo společﾐíkůﾏ ┗ daﾐéﾏ subjektu.  

SuHjekt┞, které ﾏají jakýkoli ┗ztah u┗edeﾐý pod písﾏ. aぶ až dぶ prostředﾐiIt┗íﾏ jedﾐoho ﾐeHo ┗íIe 
dalšíIh suHjektů, jsou také po┗ažo┗áﾐ┞ za jedeﾐ podﾐik. 

Propojeﾐost podﾐiků pro účel┞ zkouﾏáﾐí podpor┞ de ﾏiﾐiﾏis „jedﾐoho podﾐiku“ se sleduje u podﾐiků 
Hez ohledu ﾐa jejiIh sídlo. 

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal
http://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis.html
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Podﾐik┞, které ﾏají příﾏou ┗azHu ﾐa teﾐtýž orgáﾐ ┗eřejﾐé ﾏoIi ふtj. oHeI, kraj, apod.ぶ a ﾐeﾏají žádﾐý 
┗zájeﾏﾐý ┗ztah, se ﾐepo┗ažují za propojeﾐé podﾐik┞, a ﾐepředsta┗ují ted┞ „jedeﾐ podﾐik“.  

Žadatel je po┗iﾐeﾐ posk┞tﾐout ŘO prohlášeﾐí o ┗ztahu propojeﾐosti s ostatﾐíﾏi podﾐik┞ ┗e sﾏ┞slu 
defiﾐiIe jediﾐého podﾐiku, a to forﾏou čestﾐého prohlášeﾐí jako přílohu ┗ ráﾏIi koﾏpletaIe podkladů 
pro přípra┗u prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ (viz kap. 6.4), aH┞ před jeho ┗┞dáﾐíﾏ ﾏohl 
ŘO o┗ěřit, že posk┞tﾐutíﾏ podpor┞ ﾐedojde k překročeﾐí po┗oleﾐého ﾏa┝iﾏálﾐího liﾏitu podpor┞ 
de minimis. 

Rozhodﾐé oHdoHí 

Rozhodﾐé oHdoHí je defiﾐo┗áﾐo jako tři po soHě jdouIí jedﾐoletá účetﾐí oHdoHí staﾐo┗eﾐé podle 
účetﾐího oHdoHí použí┗aﾐého žadateleﾏ. V souladu s ust. § ン odst. ヲ zákoﾐa o účetﾐiIt┗í, je tíﾏto 
časo┗ýﾏ úsekeﾏ účetﾐí oHdoHí – ﾐepřetržitě po soHě jdouIíIh d┗aﾐáIt ﾏěsíIů, ﾐeﾐí-li stanoveno jinak. 

Účetﾐí oHdoHí se Huď shoduje s kaleﾐdářﾐíﾏ rokeﾏ, ﾐeHo je hospodářskýﾏ rokeﾏ.  

OHdoHí tří let H┞ ﾏělo Hýt posuzo┗áﾐo průHěžﾐě tak, že při ﾐo┗éﾏ přiděleﾐí podpor┞ de ﾏiﾐiﾏis je 
třeHa ┗zít ┗ ú┗ahu Ielko┗ou ┗ýši posk┞tﾐuté podpor┞ de ﾏiﾐiﾏis ┗ dotčeﾐéﾏ jedﾐoletéﾏ oHdoHí 
a Hěheﾏ d┗ou předIhozíIh jedﾐoletýIh účetﾐíIh oHdoHí. DoHa tří jedﾐoletýIh oHdoHí bude stanovena 

podle účetﾐího oHdoHí použí┗aﾐého podﾐikeﾏ.  

Evidence podpory de minimis 

Údaje o podpoře de minimis budou do ヵ praIo┗ﾐíIh dﾐí od jejího posk┞tﾐutí ŘO zazﾐaﾏeﾐáﾐy do RDM 

a to bez ohledu na to, kdy bude podpora de ﾏiﾐiﾏis daﾐéﾏu podﾐiku ┗┞plaIena. V souladu s §ヱヴﾐ, 
odst. ヲ rozpočto┗ýIh pra┗idel je za deﾐ posk┞tﾐutí ┗eřejﾐé podpor┞ ﾐeHo podpor┞ ﾏalého rozsahu 
po┗ažo┗áﾐ deﾐ ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Kurz přepočtu částk┞ podpor┞ 

Kurz přepočtu částk┞ podpor┞ ﾏalého rozsahu z C)K ﾐa EUR se od┗íjí ode dﾐe posk┞tﾐutí podpor┞ 
de ﾏiﾐiﾏis. Použije se přepočto┗ý kurz ┗┞daﾐý k toﾏuto datu E┗ropskou Ieﾐtrálﾐí Haﾐkou, z┗eřejňo┗aﾐý 
na ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. 

Vzhledeﾏ ke skutečﾐosti, že liﾏit podpor┞ je staﾐo┗eﾐ ┗ tisíIíIh EUR a podpora se ﾐa úzeﾏí ČR ┗┞pláIí 
v Kč, je ﾐutﾐé sprá┗ﾐé zjištěﾐí ﾐe┗┞čerpaﾐé části liﾏitu, a to ┗žd┞ prostředﾐiIt┗íﾏ přepočtu dle aktuálﾐě 
platﾐého kurzu. Daﾐý přepočet se pro┗áﾐí před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞. 

Kumulace podpory de minimis 

Podporu de ﾏiﾐiﾏis posk┞tﾐutou podle tohoto ﾐařízeﾐí lze kuﾏulo┗at s podporou de ﾏiﾐiﾏis 
poskytnutou v souladu s Nařízeﾐíﾏ Koﾏise ふEUぶ č. ンヶヰ/ヲヰヱヲ až do ┗ýše stropu staﾐo┗eﾐého 
v u┗edeﾐéﾏ ﾐařízeﾐí. Podporu de ﾏiﾐiﾏis posk┞tﾐutou podle jiﾐýIh ﾐařízeﾐí o podpoře de ﾏiﾐiﾏis lze 
kuﾏulo┗at až do příslušﾐého stropu staﾐo┗eﾐého ┗ čl. ン odst. ヲ Nařízeﾐí Koﾏise č. ヱヴヰΑ/ヲヰヱン. 

Podporu de minimis nelze kumulovat s ┗eřejﾐou podporou ﾐa t┞též způsoHilé ┗ýdaje, pokud H┞ tako┗á 
kuﾏulaIe ┗edla k překročeﾐí ﾐej┗┞šší příslušﾐé iﾐteﾐzit┞ podpor┞ či ┗ýše podpor┞, která je 
pro speIifiIké okolﾐosti každého případu staﾐo┗eﾐa ┗ ﾐařízeﾐí o Hloko┗é ┗ýjiﾏIe ﾐeHo ┗ rozhodﾐutí 
Koﾏise. Podporu de ﾏiﾐiﾏis, která ﾐeﾐí posk┞tﾐuta ﾐa z┗láštﾐí způsoHilé ┗ýdaje či ﾐeﾐí přičitatelﾐá 
těﾏto ┗ýdajůﾏ, lze kuﾏulo┗at s jiﾐou ┗eřejﾐou podporou posk┞tﾐutou ﾐa základě ﾐařízeﾐí o Hloko┗é 
┗ýjiﾏIe ﾐeHo rozhodﾐutí Koﾏise. 

http://www.ecb.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
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Poviﾐﾐosti žadatele/příjeﾏIe vůči posk┞tovateli podpor┞ 

a) Žadatel je po┗iﾐeﾐ posk┞tﾐout posk┞to┗ateli podpor┞ prohlášeﾐí o ┗ztahu propojeﾐosti s ostatﾐíﾏi 
podﾐik┞ ┗e sﾏ┞slu defiﾐiIe jedﾐoho podﾐiku a to forﾏou čestﾐého prohlášeﾐí; 

b) dále je žadatel po┗iﾐeﾐ informovat poskytovatele podpor┞, jaké účetﾐí oHdoHí použí┗á, a ┗ případě, 
že aplikuje hospodářský rok, aH┞ záro┗eň ┗┞ﾏezil začátek a koﾐeI s┗ého hospodářského roku 
ふﾐapř. 1. 4. – 31. 3.).  

Je zapotřeHí, aH┞ žadatel t┞to údaje posk┞tﾐul posk┞tovateli podpory v ráﾏIi koﾏpletaIe podkladů 
pro přípra┗u prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ a to ﾐapř. forﾏou čestﾐého prohlášeﾐí ふviz 

kap. 6.4, vzor je k dispoziIi ﾐa iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐkáIh ┗ OP VVV v záložIe Dokumentace pro žadatele 
a příjeﾏIeぶ. 

15.3.3 SlužH┞ oHeIﾐého hospodářského zájﾏu ふSOH)ぶ 

Pro zjedﾐodušeﾐé projekt┞ se ﾐepředpokládá posk┞to┗áﾐí podpor┞ ┗ režiﾏu služeH oHeIﾐého 
hospodářského zájﾏu.  

15.4 IdeﾐtifikaIe veřejﾐé podpor┞ v ráﾏIi podporovaﾐýIh aktivit 

Předpokládaﾐé režiﾏ┞ podpor┞ ┗ ráﾏIi iﾐter┗eﾐIí OP VVV jsou k dispoziIi ﾐa iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐkáIh 
OP VVV v záložIe Dokumentace pro žadatele a příjeﾏIe.  

15.5 )ákladﾐí poviﾐﾐosti žadatele/příjeﾏIe v oHlasti veřejﾐé podpor┞ 

Žadatel je po┗iﾐeﾐ postupo┗at ┗ souladu s podﾏíﾐkaﾏi, které jsou pro daﾐý režiﾏ podpor┞ ┗ymezeny 

┗e ┗ýz┗ě k předkládáﾐí žádostí o podporu a ﾐa┗azujíIí dokuﾏeﾐtaIi k daﾐé ┗ýz┗ě. 

PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ uskutečﾐit pořizo┗áﾐí zHoží a služeH ふﾐeHo jiﾐé sro┗ﾐatelﾐé traﾐsakIeぶ ┗ souladu se 

zásadaﾏi pra┗idel pro ┗ýHěr doda┗atelů a předpisů o zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek, a to tak, aH┞ H┞lo 
zaﾏezeﾐo přeﾐeseﾐí ┗eřejﾐé podpor┞ ﾐa podﾐik ふ┗iz kapitola ヱヲぶ.  

Pro účel┞ posouzeﾐí/o┗ěřeﾐí souladu projektu s pra┗idl┞ ┗eřejﾐé podpor┞ je žadatel/příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ 
uﾏožﾐit posk┞to┗ateli podpor┞ přístup k ┗eškerýﾏ dokladůﾏ týkajíIíﾏ se jeho čiﾐﾐostí, ┗ﾐitřﾐí 
struktur┞, účetﾐiIt┗í apod., a to kd┞koli┗ ┗ průHěhu posuzo┗áﾐí žádosti o podporu, jakož i ﾐásledﾐé 
realizaci projektu, a to za účeleﾏ posouzeﾐí, zda splňuje ┗ýše u┗edeﾐé podﾏíﾐk┞ pro příslušﾐý režiﾏ 
podpory. Pro ┗┞loučeﾐí poIh┞Hﾐostí se u┗ádí, že pro posouzeﾐí splﾐěﾐí těIhto podﾏíﾐek 
žadateleﾏ/příjeﾏIeﾏ ﾏůže Hýt posk┞to┗ateleﾏ podpor┞ pro┗ěřeﾐo ﾐejeﾐ forﾏálﾐí ﾐasta┗eﾐí či 
formálﾐí iﾐforﾏaIe ふﾐapř. ┗e ┗eřejﾐýIh rejstříIíIhぶ, ale i faktiIké fuﾐgo┗áﾐí žadatele/příjeﾏIe.  

15.6 EvideﾐIe veřejﾐé podpor┞ v MS2014+ 

Veřejﾐá podpora Hude ┗ MSヲヰヱヴ+ e┗ido┗aﾐá ﾐa úro┗ﾐi žádosti o podporu. Čerpáﾐí ┗eřejﾐé podpor┞ pak 
Hude e┗ido┗áﾐo ┗ ráﾏIi jedﾐotli┗ýIh žádostí o platHu. Bližší iﾐforﾏaIe ┗iz uži┗atelské příručk┞ IS KPヱヴ+. 
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15.7 Důsledk┞ porušeﾐí pravidel pro veřejﾐou podporu 

Hla┗ﾐí roli při posuzo┗áﾐí porušeﾐí pra┗idel ┗eřejﾐé podpor┞ ﾏá Koﾏise. PříjeﾏIi ┗eřejﾐé podpor┞ 
ﾏůže Hýt uložeﾐa po┗iﾐﾐost ┗rátit posk┞tﾐutou ┗eřejﾐou podporu ┗četﾐě úroků.74 Neﾐí podstatﾐé, zda 
za┗iﾐěﾐí stálo, ﾐeHo ﾐestálo ﾐa straﾐě příjeﾏIe ┗eřejﾐé podpor┞. Pokud ted┞ Koﾏise shledá, že 
posk┞tﾐutá ┗eřejﾐá podpora je ﾐeslučitelﾐá se společﾐýﾏ trheﾏ a rozhodﾐe o ﾐa┗ráIeﾐí ﾐeHo 
prozatíﾏﾐíﾏ ﾐa┗ráIeﾐí ┗eřejﾐé podpor┞, je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ daﾐou ┗eřejﾐou podporu ┗četﾐě úroků 
┗rátit. ŘO Hude pro účel┞ proIesu ﾐa┗raIeﾐí podpor┞ postupo┗at dle §Α zákoﾐa č. ヲヱヵ/ヲヰヰヴ SH., 
o úpra┗ě ﾐěkterýIh ┗ztahů ┗ oHlasti ┗eřejﾐé podpor┞ a o zﾏěﾐě zákoﾐa o podpoře ┗ýzkuﾏu a ┗ý┗oje. 

ProﾏlčeIí lhůta pro zahájeﾐí jedﾐáﾐí ┗e ┗ěIi protiprá┗ﾐí podpor┞ je ヱヰ let a počíﾐá Hěžet dﾐeﾏ, kd┞ H┞la 
podpora poskytnuta. 

Překročeﾐí liﾏitu pro podporu de ﾏiﾐiﾏis ﾏůže ﾏít za ﾐásledek ﾐa┗ráIeﾐí posk┞tﾐuté podpor┞. VraIí se 
ﾐejeﾐ část podpor┞ přesahujíIí liﾏit, ale podpora Ielá ふ┗iz ﾐapř. čl. ン odst. Α Nařízeﾐí Koﾏise 
č. 1407/2013). 

  

                                                 
74 Nařízeﾐí Rad┞ ふEUぶ č. ヲヰヱヵ/ヱヵΒΓ, Úrok┞ jsou splatﾐé od data, kd┞ H┞la protiprá┗ﾐí podpora k dispoziIi příjeﾏIi, do data jejího 

ﾐa┗ráIeﾐí; ┗ýše úroků se určuje postupeﾏ podle ﾐařízeﾐí Koﾏise ふESぶ ΑΓヴ/ヲヰヰヴ. 
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16. KAPITOLA – HORI)ONTÁLNÍ PRINCIPY ふDLE ČL. Α A Β OBECNÉHO 
NAŘÍ)ENÍぶ 

Žadatel o podporu ┗e speIifiIké části žádosti o podporu ke každéﾏu t┞pu horizoﾐtálﾐí zásad┞ vybere 

z číselﾐíku ┗li┗ projektu ﾐa jedﾐotli┗é horizoﾐtálﾐí zásad┞. Následﾐě popíše a zdů┗odﾐí ┗li┗ projektu 
na jedﾐotli┗é horizoﾐtálﾐí zásad┞, případﾐě popíše realizaIi koﾐkrétﾐíIh akti┗it ﾐa jejich podporu. 

V případě ﾐegati┗ﾐího ┗li┗u projektu ﾐa horizoﾐtálﾐí zásad┞ Hude projekt ┗┞loučeﾐ z proIesu hodﾐoIeﾐí. 
VíIe o způsoHu hodﾐoIeﾐí žádosti o podporu viz kapitola 5.4., a dále pak podroHﾐě v textu koﾐkrétﾐí 
┗ýz┗┞. 

Dodržo┗áﾐí z┗oleﾐýIh horizoﾐtálﾐíIh priﾐIipů příjeﾏIe ┗┞kazuje prostředﾐiIt┗íﾏ ﾏoﾐitoro┗aIíIh zprá┗ 
podle toho, které horizoﾐtálﾐí priﾐIip┞ H┞l┞ ┗e sledo┗aﾐéﾏ oHdoHí ﾐaplňo┗áﾐ┞. 

16.1. Rovnost ﾏezi ﾏuži a žeﾐaﾏi 

ŘO klade důraz ﾐa to, aH┞ žadatelé ┗ ráﾏIi podpor┞ ro┗ﾐosti žeﾐ a ﾏužů ﾐáležitě zohledňo┗ali speIifiIké 
potřeH┞ jedﾐotli┗ýIh Iílo┗ýIh skupiﾐ a ┗┞uží┗ali dopro┗odﾐá opatřeﾐí k odstraﾐěﾐí ﾏožﾐýIh Hariér 
ふﾐapř. prostředﾐiIt┗íﾏ zohledňo┗áﾐí speIifiIkýIh ┗zdělá┗aIíIh potřeH dí┗ek a IhlapIů, či poﾏoIí 
odstraňo┗áﾐí geﾐdero┗ýIh stereot┞půぶ. 

PříjeﾏIe je po┗iﾐeﾐ zajistit ro┗ﾐý přístup ﾏužů a žeﾐ jakožto Iílo┗ýIh skupiﾐ do akti┗it realizo┗aﾐýIh 
projekty a zajistí, aH┞ ﾐedoIházelo k diskriminaci ﾐa základě pohla┗í. 

16.2. Rovﾐé příležitosti a zákaz diskriﾏiﾐaIe 

ŘO OP VVV ┗e ┗šeIh prioritﾐíIh osáIh a speIifiIkýIh IíleIh respektuje zásadu ro┗ﾐýIh příležitostí 
a oIhraﾐa před diskriﾏiﾐaIí ﾐa základě pohla┗í, raso┗ého ﾐeHo etﾐiIkého pů┗odu, ﾐáHožeﾐského 
┗┞zﾐáﾐí ﾐeHo ┗ír┞, zdra┗otﾐího postižeﾐí, ┗ěku ﾐeHo se┝uálﾐí orieﾐtaIe. 

OP VVV nepodporuje opatřeﾐí, která ┗edou k diskriﾏiﾐaIi a segregaIi ﾏargiﾐalizo┗aﾐýIh skupiﾐ jako 
jsou roﾏské děti a žáIi a další děti a žáIi s potřeHou podpůrﾐýIh opatřeﾐí ふděti a žáIi se zdra┗otﾐíﾏ 
postižeﾐíﾏ, zdra┗otﾐíﾏ zﾐe┗ýhodﾐěﾐíﾏ a se soIiálﾐíﾏ zﾐe┗ýhodﾐěﾐíﾏぶ. 

16.3. Udržitelﾐý rozvoj 

V ráﾏIi OP VVV nejsou podporo┗áﾐ┞ projekt┞, které H┞ ﾐegati┗ﾐě o┗li┗ňo┗al┞ udržitelﾐý roz┗oj. 
Miﾐiﾏálﾐí zásad┞ udržitelﾐého roz┗oje jsou ┗┞žado┗áﾐ┞ ﾐa úro┗ﾐi každého projektu a ﾐásledﾐě 
hodﾐoIeﾐ┞ jako součást realizaIe projektu. 
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17. KAPITOLA – PRAVIDLA PUBLICITY 

Pro potřeH┞ propagaIe realizaIe OP VVV jako Ielku stanovuje ŘO ﾏiﾐiﾏálﾐí součiﾐﾐost příjeﾏIů podpor┞ 
při propagaIi zrealizo┗aﾐýIh projektů, přičeﾏž je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ respekto┗at tato d┗ě pra┗idla: 

– příjeﾏIe ﾐeﾐí oprá┗ﾐěﾐ jakkoli Hráﾐit propagaIi zrealizo┗aﾐého projektu, pokud tato propagaIe 
ﾐeHude ┗┞žado┗at jeho součiﾐﾐost; 

– pokud propagaIe projektu Hude ┗┞žado┗at součiﾐﾐost příjeﾏIe, je po┗iﾐeﾐ ji posk┞tﾐout v rozuﾏﾐé 
ﾏíře, a to tak, že ﾐepoﾐese žádﾐé další fiﾐaﾐčﾐí ﾐáklad┞ ﾐa tuto součiﾐﾐost. 

17.1. )ákladﾐí poviﾐﾐosti příjeﾏIů v oblasti publicity 

Mezi základﾐí po┗iﾐﾐosti příjeﾏIů ┗ oHlasti puHliIit┞ patří: 

1. V ráﾏIi ┗šeIh iﾐforﾏačﾐíIh a koﾏuﾐikačﾐíIh opatřeﾐí dá┗á příjeﾏIe ﾐaje┗o podporu z ESIF tíﾏ, že 
zobrazuje znak Unie, odkaz na Unii a odkaz na fond nebo fondy, z ﾐiIhž je projekt podporo┗áﾐ. 

2. Běheﾏ realizace projektu je příjeﾏIe po┗iﾐeﾐ iﾐforﾏo┗at ┗eřejﾐost o podpoře získaﾐé z foﾐdů tíﾏ, že: 

a) z┗eřejﾐí ﾐa s┗é iﾐterﾐeto┗é stráﾐIe, pokud tako┗á stráﾐka e┝istuje, stručﾐý popis projektu, ┗četﾐě 
jeho Iílů a ┗ýsledků, a zdůrazﾐí, že je ﾐa daﾐý projekt posk┞to┗áﾐa fiﾐaﾐčﾐí podpora od EU; 

b) uﾏístí po zahájeﾐí f┞ziIké realizaIe projektu alespoň jedeﾐ plakát s informacemi o projektu 

ふﾏiﾐiﾏálﾐí ┗elikost Aンぶ75, ┗četﾐě iﾐforﾏaIe o fiﾐaﾐčﾐí podpoře od Uﾐie ┗e zﾐěﾐí: „(Tento) Projekt 

„ﾐázev projektu“ je spolufiﾐaﾐIo┗áﾐ E┗ropskou uﾐií.“ na ﾏístě sﾐadﾐo ┗iditelﾐéﾏ pro ┗eřejﾐost, 
jako jsou ﾐapř. ┗stupﾐí prostor┞ Hudo┗┞. Pokud příjeﾏIe realizuje ┗íIe projektů ┗ jedﾐoﾏ ﾏístě76 

z jedﾐoho prograﾏu, je ﾏožﾐé pro ┗šeIhﾐ┞ t┞to projekt┞ uﾏístit pouze jedeﾐ plakát o ﾏiﾐ. 
velikosti A3. 

Na plakátu ﾏusí Hýt u┗edeﾐ ﾐáze┗ operaIe/projektu, hla┗ﾐí Iíl operaIe/projektu a informace 

o fiﾐaﾐčﾐí podpoře od Uﾐie ┗e zﾐěﾐí: „ふTeﾐtoぶ Projekt „ﾐázev projektu“ je spolufiﾐaﾐIo┗áﾐ 
E┗ropskou uﾐií.“ Pro┗edeﾐí plakátu ﾏusí Hýt ┗ souladu s Maﾐuáleﾏ jedﾐotﾐého ┗izuálﾐího st┞lu 

ESIF v prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–ヲヰヲヰ ふdále Maﾐuál JVSぶ a Maﾐuáleﾏ ┗izuálﾐí ideﾐtit┞ MŠMT, 
které jsou u┗edeﾐ┞ ﾐa ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-

1/pravidla-pro-publicitu. 

Plakát s ┗eškerýﾏi předepsaﾐýﾏi ﾐáležitostﾏi je doporučeﾐo geﾐero┗at prostředﾐiIt┗íﾏ 
Geﾐerátoru ﾐástrojů poviﾐﾐé puHliIit┞ pro oHdoHí ヲヰヱヴ–2020, který je dostupﾐý ﾐa adrese: 
https://publicita.dotaceeu.cz/. 

 

                                                 
75  Plakát ﾏůže Hýt ﾐahrazeﾐ ﾐosičeﾏ, kde Hudou iﾐforﾏaIe zoHrazeﾐ┞ píseﾏﾐě a tr┗ale ふﾐapř. deska, HillHoard, apod.ぶ 

při dodržeﾐí ﾏiﾐiﾏálﾐí ┗elikosti Aン. 

76  V případeIh, kd┞ ﾐelze uﾏístit plakát ┗ ﾏístě realizaIe projektu ふﾐapř. projekt┞ zaﾏěřeﾐé ﾐa soIiálﾐí práIi ┗ teréﾐu, apod.ぶ, 
je ﾏožﾐé plakát uﾏístit ┗ sídle příjeﾏIe. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu
https://publicita.dotaceeu.cz/
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c) v případě operaIí podporo┗aﾐýIh z ESF, ﾐapř. školeﾐí, koﾐfereﾐIe, seﾏiﾐáře a workshop, příjeﾏIe 
zajistí, aH┞ suHjekt┞, které se ﾐa operaIi podílí, H┞l┞ o toﾏto fiﾐaﾐIo┗áﾐí iﾐforﾏo┗áﾐ┞; 

Každý dokuﾏeﾐt týkajíIí se realizace projektu, jeﾐž je použit pro iﾐforﾏo┗áﾐí ┗eřejﾐosti ﾐeHo 
pro Iílo┗é skupiﾐ┞ o podpořeﾐém projektu nebo jeho části, ┗četﾐě jakéhokoli┗ pot┗rzeﾐí účasti 
ﾐeHo jiﾐého pot┗rzeﾐí, ﾏusí oHsaho┗at prohlášeﾐí o toﾏ, že prograﾏ H┞l podporo┗áﾐ z E┗ropskýIh 
strukturálﾐíIh a iﾐ┗estičﾐíIh foﾐdů. Tato po┗iﾐﾐost je zIela splﾐěﾐa tíﾏ, že příjeﾏIe Hude 
o podpořeﾐém projektu refero┗at ﾐásledujíIíﾏ způsoHeﾏ: 

 zoHrazeﾐíﾏ zﾐaku EU, odkazem na EU spolu s odkazem na ESIF a OP VVV.  

Po┗iﾐﾐost ozﾐačo┗at předepsaﾐýﾏi log┞ a te┝t┞ dle ┗ýše/ﾐíže u┗edeﾐýIh pra┗idel se ﾐe┗ztahuje 
na dokuﾏeﾐt┞, které ﾐejsou určeﾐ┞ k iﾐforﾏo┗áﾐí ┗eřejﾐosti ﾐeHo pro Iílo┗é skupiﾐ┞ o podpořeﾐéﾏ 
projektu ふﾐapř. sﾏlou┗┞, faktur┞, ┗eřejﾐé zakázk┞ apod.ぶ.  

Pra┗idla týkajíIí se z┗eřejňo┗áﾐí ﾐástrojů po┗iﾐﾐé puHliIit┞ a sou┗isejíIíIh čiﾐﾐostí ふiﾐforﾏaIe 
na ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIhぶ je doporučeﾐo splﾐit Io ﾐejdří┗e od ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu 
podpory, ﾐejpozději ┗šak do doH┞ předložeﾐí pr┗ﾐí průHěžﾐé ZoR projektu, ┗e které příjeﾏIe o splﾐěﾐí 
těIhto po┗iﾐﾐostí iﾐformuje. V případě jedﾐoetapo┗ýIh projektů pak ┗ ZZoR projektu. 

TaHulka č. ヱ – Přehled ﾐástrojů pro zjedﾐodušeﾐé projekt┞ 

Povinný ﾐástroj Nepoviﾐﾐé ﾐástroje 

 Plakát ﾏiﾐiﾏálﾐí ┗elikosti Aン 

VšeIhﾐ┞ ostatﾐí koﾏuﾐikačﾐí ﾐástroje a aktivity 

spadají ﾏezi ﾐepo┗iﾐﾐé ﾐástroje/┗olitelﾐou 
publicitu 

17.2. Poviﾐﾐé prvk┞ ﾐa poviﾐﾐýIh i ﾐepoviﾐﾐýIh ﾐástrojíIh/volitelﾐé puHliIitě 

Po┗iﾐﾐé pr┗k┞ staﾐo┗eﾐé nařízeﾐíﾏ E┗ropského parlaﾏeﾐtu a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン a dále speIifiko┗aﾐé 
pro┗áděIíﾏ ﾐařízeﾐíﾏ jsou zá┗azﾐé pro ┗šeIhﾐ┞ suHjekt┞ a ┗šeIhﾐ┞ ﾐástroje ふpo┗iﾐﾐé i ﾐepo┗iﾐﾐé/ 

┗olitelﾐéぶ: 

– Znak EU 

– Název „Evropská uﾐie“ 

– Odkaz na ESI fondy 

– Odkaz na OP VVV 

OHeIﾐá pravidla pro používáﾐí log 

a) Nad ráﾏeI požada┗ků ┗┞plý┗ajíIíIh z OHeIﾐého ﾐařízeﾐí a pro┗áděIího ﾐařízeﾐí je upraveno 

pouze použí┗áﾐí log jiﾐýIh ﾐež znak EU s odkazem na EU. 

b) GrafiIké ﾐorﾏ┞ pro zﾐak Uﾐie a ┗┞ﾏezeﾐí staﾐdardﾐíIh Hare┗ jsou u┗edeﾐy v Maﾐuálu Jedﾐotﾐého 
┗izuálﾐího st┞lu ESIF v prograﾏo┗éﾏ oHdoHí ヲヰヱヴ–2020 (viz ┘eHo┗é stráﾐk┞ 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu) ┗četﾐě koﾏHiﾐaIe zﾐaku EU a te┝to┗é 
části do znaku EU. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-publicitu
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c) Loga se ┗žd┞ uﾏísťují tak, aH┞ H┞la zřetelﾐě ┗iditelﾐá. JejiIh uﾏístěﾐí a ┗elikost ﾏusí Hýt úﾏěrﾐé 
rozﾏěrůﾏ použitého ﾏateriálu ﾐeHo dokuﾏeﾐtu. U ┗íIestráﾐko┗ýIh dokuﾏeﾐtů ふ┗četﾐě 
Po┘erPoiﾐto┗ýIh prezeﾐtaIíぶ je ﾏožﾐé loga uﾏístit do záhla┗í/zápatí Ielého dokuﾏeﾐtu, nebo 

pouze ﾐa jeho pr┗ﾐí/posledﾐí stráﾐku. 

d) Loga se ┗žd┞ uﾏísťují tak, aH┞ řazeﾐíﾏ horizoﾐtálﾐě ┗edle seHe ﾐeHo ┗ertikálﾐě pod seHe dodržo┗ala 
ﾐásledujíIí pra┗idlo o poziIi: logo EU je ┗žd┞ ﾐa pr┗ﾐí poziIi zle┗a ┗ horizoﾐtálﾐíﾏ řazeﾐí a ﾐa ﾐej┗┞šší 
pozici ┗e ┗ertikálﾐíﾏ řazeﾐí; logo ŘO ふMŠMTぶ je uﾏístěﾐo ﾐa druhé poziIi. 

e) Zﾐak EU ﾏusí ﾏít ┗žd┞ ﾐejﾏéﾐě stejﾐou ┗elikost jako ┗šeIhﾐa ostatﾐí použitá loga. 

f) Při řazeﾐí ﾐěkolika log za seHou se ﾏusí ┗žd┞ dodržo┗at oIhraﾐﾐé zóﾐ┞ jedﾐotli┗ýIh log. 

g) Loga zoHrazo┗aﾐá ﾐa iﾐterﾐeto┗ýIh stráﾐkáIh jsou vžd┞ v Harevﾐéﾏ provedeﾐí a ve ┗šeIh ostatﾐíIh 

případeIh je použito Hare┗ﾐé pro┗edeﾐí, kd┞koli je to ﾏožﾐé. MoﾐoIhroﾏatiIkou ┗erzi lze použít 
pouze v odů┗odﾐěﾐýIh případeIh. Za odů┗odﾐěﾐý případ použití ﾏoﾐoIhroﾏatiIkého loga lze 
po┗ažo┗at případ┞, kd┞ jsou ﾏateriál┞ tištěﾐ┞ ﾐa HěžﾐýIh kaﾐIelářskýIh tiskárﾐáIh, a další případ┞, 
kd┞ ﾏateriál Har┗eﾐou ┗ariaﾐtu ﾐeuﾏožňuje ﾐeHo H┞ použití Hare┗ﾐé ┗erze log H┞lo ﾐehospodárﾐé, 
ﾐeekologiIké či ﾐeestetiIké. 

h) Pořízeﾐí čerﾐoHílé kopie Hare┗ﾐého origiﾐálu se ﾐepo┗ažuje za ﾐedodržeﾐí pra┗idel puHliIit┞. 

i) U ﾐepo┗iﾐﾐýIh ﾐástrojů se po┗iﾐﾐost u┗edeﾐí odkazu ﾐa foﾐd ﾐe┗ztahuje ﾐa ﾏalé propagačﾐí 
předﾏět┞, kde zoHrazeﾐí plﾐé ┗erze ﾐeﾐí teIhﾐiIk┞ pro┗editelﾐé. Miﾐiﾏálﾐí rozﾏěr┞ loga EU 
defiﾐuje Maﾐuál jedﾐotﾐého ┗izuálﾐího st┞lu foﾐdů EU. 

Koﾐkrétﾐí poviﾐﾐosti příjeﾏIe pro používáﾐí log u jedﾐotlivýIh t┞pů ﾐástrojů/případů 

1. Plakát Aン 

V případě po┗iﾐﾐého ﾐástroje – plakátu Aン – hrazeného z OP VVV, budou v zóﾐě určeﾐé pro povinnou 

puHliIitu ﾐaﾐej┗ýše d┗ě loga: 

a) logo EU; 

b) logo MŠMT. 

Na ﾐástroji ﾐeﾐí ﾏožﾐé uﾏístit žádﾐá jiﾐá loga. U┗edeﾐ Hude také odkaz ﾐa EU a ESI foﾐd┞ ふsouhrﾐﾐěぶ 
a prograﾏ. T┞to iﾐforﾏaIe Hudou již součástí loga EU ふ┗iz příkladぶ: 

  

2. Nepoviﾐﾐé ﾐástroje 

V případě ﾐepo┗iﾐﾐýIh ﾐástrojů/┗olitelﾐé puHliIit┞ Hude ﾐa ﾐástroji po┗iﾐﾐě použit zﾐak EU, odkaz ﾐa EU 
a ESI foﾐd┞ ふsouhrﾐﾐěぶ a prograﾏ. T┞to iﾐforﾏaIe ﾏohou Hýt již součástí loga EU. V ráﾏIi loga EU je 
ﾏožﾐé použít i zkráIeﾐý ﾐázev programu. 

Na ﾐepo┗iﾐﾐý ﾐástroj je ﾏožﾐé uﾏístit i jiﾐá loga, resp. třetí logo. Je ┗šak doporučeﾐo respekto┗at zóﾐu 
po┗iﾐﾐé puHliIit┞ tak, jak ji defiﾐuje Maﾐuál JVS, tzﾐ., že se ﾐedoporučuje uﾏístěﾐí dalšíIh log ふpříjeﾏIe, 
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projektuぶ, ┗┞jﾏa loga MŠMT jako ŘO, do jedﾐé horizoﾐtálﾐí liﾐie při horizoﾐtálﾐíﾏ řazeﾐí log, ﾐeHo 
do jedﾐé ┗ertikálﾐí liﾐie při ┗ertikálﾐíﾏ řazeﾐí log. Pokud to teIhﾐiIké řešeﾐí koﾐkrétﾐího ﾐástroje 
uﾏožňuje, ﾏělo H┞ Hýt třetí logo uﾏístěﾐo ﾏiﾏo úro┗eň logoliﾐku EU a MŠMT ふtz┗. zóﾐ┞ po┗iﾐﾐé 
publicity). Je-li z teIhﾐiIkýIh dů┗odů u koﾐkrétﾐího ﾐástroje ﾐutﾐé uﾏístit třetí logo do společﾐé liﾐie 
s log┞ po┗iﾐﾐé puHliIit┞, pak je ﾐutﾐé důsledﾐě dodržet oIhraﾐﾐou zóﾐu jedﾐotli┗ýIh log 
(dle bodu f oHeIﾐýIh pra┗idel pro použí┗áﾐí log a ┗ souladu s Maﾐuáleﾏ JVSぶ.  

17.3. Fiﾐaﾐčﾐí oprav┞ v případě ﾐedodržeﾐí pravidel puHliIit┞ u příjeﾏIů  

)ákladﾐíﾏ předpokladeﾏ pro úspěšﾐé zajištěﾐí po┗iﾐﾐostí ┗ oHlasti puHliIit┞ u realizo┗aﾐýIh projektů je 
apliko┗áﾐí pre┗eﾐti┗ﾐíIh postupů, ﾐikoli┗ represi┗ﾐíIh postihů. 

U ┗šeIh poIh┞Heﾐí ┗ oHlasti puHliIit┞ pak platí ﾐásledujíIí pra┗idla: 

1. jakékoli poIh┞Heﾐí podléhajíIí fiﾐaﾐčﾐí opra┗ě ﾏusí Hýt ┗iditelﾐé/rozpozﾐatelﾐé pouhýﾏ okem 

ふpřípadﾐé ﾐedostatk┞, které ﾐejsou pouhýﾏ okeﾏ rozpozﾐatelﾐé, ﾐejsou saﾐkIioﾐo┗áﾐ┞ぶ; 

2. k ﾐápra┗ě je ┗žd┞ staﾐo┗eﾐa přiﾏěřeﾐá lhůta; 

3. ma┝iﾏálﾐí ┗ýše ┗šeIh fiﾐaﾐčﾐíIh opra┗ týkajíIíIh se poIh┞Heﾐí ┗ oblasti publicity na jeden projekt je 

1 000 ヰヰヰ Kč, aH┞ ﾐedoIházelo k ﾐeúﾏěrﾐě ┗┞sokýﾏ fiﾐaﾐčﾐíﾏ opra┗áﾏ za poIh┞Heﾐí, která ﾐeﾏají 
příﾏý ┗li┗ ﾐa Iíle projektu; 

4. ┗ýše fiﾐaﾐčﾐíIh opra┗ je ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞ stanovena; procento je 

┗┞ﾏěřeﾐo z Ielkové částk┞ podpor┞, která je ﾐa realizaIi projektu přiděleﾐa ┗ ráﾏIi prá┗ﾐího aktu 

o posk┞tﾐutí/pře┗odu podpor┞, a siIe ┗ její aktuálﾐí výši v doHě uděleﾐí fiﾐaﾐčﾐí opra┗┞; 

5. veškerá dokuﾏeﾐtaIe ふ┗ýz┗┞ k ﾐápra┗ě, sděleﾐí poIh┞Heﾐí, apod.ぶ Hude koﾏuﾐiko┗áﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ 
MS2014+. 

A) PoIh┞Heﾐí jsou rozděleﾐa do d┗ou t┞pů: Pravidla pro uplatňováﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh oprav u povinného 

ﾐástroje 

Při zjištěﾐí, že příjeﾏIe porušil koﾐkrétﾐí pra┗idlo ┗ oblasti publicity na povinnéﾏ ﾐástroji, bude 

příjeﾏIe píseﾏﾐě ┗┞z┗áﾐ k ﾐápra┗ě ┗e lhůtě staﾐo┗eﾐé koﾐtrolﾐíﾏ suHjekteﾏ ふlhůta ﾏusí Hýt 
přizpůsoHeﾐa doHě ﾐezH┞tﾐě ﾐutﾐé ﾐa zajištěﾐí ﾐápra┗┞ぶ. Poté Hude uplatﾐěﾐ ﾐásledujíIí postup: 

1. příjeﾏIe ﾐápra┗u ┗e staﾐo┗eﾐé lhůtě učiﾐí – ﾐeﾐí ﾏu uložeﾐa žádﾐá fiﾐaﾐčﾐí opra┗a.77 

2. PříjeﾏIe ﾐápra┗u ┗e staﾐo┗eﾐé lhůtě ﾐeučiﾐí ﾐeHo ji učiﾐí Ih┞Hﾐě – Hude přistoupeﾐo k fiﾐaﾐčﾐí 
opravě za poIh┞Heﾐí dle taHulk┞ č. 2 a poté Hude zﾐo┗u ┗┞z┗áﾐ k ﾐápra┗ě, k této ﾐápra┗ě koﾐtrolﾐí 
suHjekt staﾐo┗í přiﾏěřeﾐou lhůtu; 

3. pokud příjeﾏIe aﾐi poté ﾐápra┗u ﾐeučiﾐí, Hude ﾏu uložeﾐa fiﾐaﾐčﾐí oprava za ﾐerespektováﾐí výzv┞ 
poskytovatele podpory ┗e stejﾐé ┗ýši, ┗ jaké H┞la uložeﾐa při zjištěﾐí poIh┞Heﾐí dle taHulk┞ č. 2; 

za tíﾏto účeleﾏ je ﾐá┗azﾐě ┗ prá┗ﾐíﾏ aktu staﾐo┗eﾐo, že podﾏíﾐkou posk┞tﾐutí podpor┞ je zajištěﾐí 
ﾐápra┗┞ ┗ případeIh, kd┞ je k toﾏu příjeﾏIe ┗┞z┗áﾐ, a dále, že ﾐezajištěﾐí ﾐápra┗┞ ┗e staﾐo┗eﾐéﾏ 

                                                 
77 V souladu s písﾏ. ヱヴ fぶ odst. ヱ a ヲ rozpočto┗ýIh pra┗idel, pokud H┞l příjeﾏIe ┗┞z┗áﾐ k ﾐápra┗ě ┗ ﾐáhradﾐí lhůtě a ﾐápra┗u 

učiﾐil, ﾐeﾐí přistoupeﾐo k uplatﾐěﾐí fiﾐaﾐčﾐí opra┗┞.  
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terﾏíﾐu a staﾐo┗eﾐýﾏ způsoHeﾏ předsta┗uje porušeﾐí podﾏíﾐek posk┞tﾐutí podpor┞, a dále, že 
korekIi podléhá každé ﾐezajištěﾐí, tj. každá ﾐesplﾐěﾐá ┗ýz┗a k ﾐápra┗ě předsta┗uje jedﾐo porušeﾐí 
podﾏíﾐek posk┞tﾐutí dotaIe. Při tomto ﾐasta┗eﾐí ﾏůže doIházet k uplatﾐěﾐí fiﾐaﾐčﾐí opra┗┞ 

za ﾐerespekto┗áﾐí ┗ýz┗┞ ŘO ﾐěkolikrát, ﾐeﾐí-li ﾐápra┗a zjedﾐáﾐa ┗e lhůtě staﾐo┗eﾐé ┗e ┗ýz┗ě, až 
do zajištěﾐí ﾐápra┗┞. V případě po┗iﾐﾐýIh ﾐástrojů ﾏusí Hýt poIh┞Heﾐí odstraﾐěﾐo vžd┞. 

Tabulka č. 2 – Fiﾐaﾐčﾐí oprav┞ u povinného ﾐástroje 

Nástroj 
publicity 

PoIh┞Heﾐí 
Výše fiﾐaﾐčﾐí 

opravy z Ielkové 
částk┞ dotace 

Povinný 

ﾐástroj 

Nástroj Ih┞Hí zIela 1,2 % 

Na ﾐástroji Ih┞Hí ﾐeHo je Ih┞Hﾐě: 
– logo EU ふzﾐak EU ┗četﾐě ┗šeIh po┗iﾐﾐýIh odkazů/te┝tůぶ  
– náze┗, hla┗ﾐí Iíl operaIe a informace o fiﾐaﾐčﾐí podpoře od 

EU 

– předepsaﾐý rozﾏěr ﾐástroje 

0,8 % 

Je u┗edeﾐo ﾐadH┞tečﾐé logo 0,1 % 

 

B) Pravidla pro uplatňováﾐí fiﾐaﾐčﾐíIh oprav u ﾐepoviﾐﾐýIh ﾐástrojů/volitelﾐé puHliIit┞ 

Při zjištěﾐí, že příjeﾏIe porušil koﾐkrétﾐí pra┗idlo ┗ oHlasti puHliIit┞ ﾐa ﾐěkteréﾏ z ﾐepo┗iﾐﾐýIh 
ﾐástrojů, Hude příjeﾏIe píseﾏﾐě v┞zváﾐ k ﾐápravě ve lhůtě staﾐoveﾐé koﾐtrolﾐíﾏ subjektem ふlhůta 
ﾏusí Hýt přizpůsoHeﾐa doHě ﾐezH┞tﾐě ﾐutﾐé ﾐa zajištěﾐí ﾐápra┗┞ぶ. Poté Hude uplatﾐěﾐ ﾐásledujíIí postup: 

1. Pokud ﾐápra┗a ﾏožﾐá je a příjeﾏIe ﾐápra┗u ┗e staﾐo┗eﾐé lhůtě učiﾐí, ﾐeﾐí ﾏu uložeﾐa žádﾐá 
fiﾐaﾐčﾐí opra┗a; 

2. pokud ﾐápra┗a ﾏožﾐá ﾐeﾐí ふﾐapř. ﾐeﾐí ﾏožﾐá z teIhﾐiIkýIh dů┗odů, ﾐeﾏěla H┞ sﾏ┞sl, případﾐě H┞ 
H┞la ekoﾐoﾏiIk┞ ﾐe┗ýhodﾐá78ぶ, Hude příjeﾏIi uděleﾐa výtka č. ヱ v kategorii A ﾐeHo B dle taHulk┞ č. 3 

ﾐíže a fiﾐaﾐčﾐí opra┗a se neuplatňuje. Pokud se stejﾐý ﾐedostatek ﾐa ﾐějakéﾏ jiﾐéﾏ ﾐástroji/ﾐosiči 
opakuje při další koﾐtrole, je příjeﾏIi uděleﾐa ┗ýtka č. ヲ ┗ kategorii A ﾐeHo B dle taHulk┞ č. 3 ﾐíže 
a fiﾐaﾐčﾐí opra┗a se ﾐeuplatňuje. Fiﾐaﾐčﾐí opra┗a se uplatňuje v případě, že příjeﾏIe při třetí 
kontrole dostane výtku č. ン za třetí poIh┞Heﾐí ┗e stejﾐé kategorii ふA ﾐeHo Bぶ ﾐa jakéﾏkoli 
ﾐepo┗iﾐﾐéﾏ ﾐástroji79. Stejﾐá fiﾐaﾐčﾐí opra┗a je uplatﾐěﾐa v případeIh, kd┞ se ┗┞sk┞tﾐe čt┗rté 
a další poIh┞Heﾐí ┗e stejﾐé kategorii ふA ﾐeHo Bぶ; 

3. pokud ﾐápra┗a ﾏožﾐá je a příjeﾏIe ﾐápra┗u ┗e staﾐo┗eﾐé lhůtě ﾐeučiﾐí, bude uplatﾐěﾐa fiﾐaﾐčﾐí 
oprava ve ┗ýši dle taHulk┞ č. 3. 

                                                 
78  VšeIhﾐ┞ dů┗od┞, pro které ﾐápra┗a ﾐeﾐí ﾏožﾐá, ﾏusí Hýt příjeﾏIeﾏ řádﾐě píseﾏﾐě zdů┗odﾐěﾐ┞ ┗e staﾐo┗eﾐé lhůtě. 

OHeIﾐě platí, že opra┗a je ekoﾐoﾏiIk┞ ﾐe┗ýhodﾐá, pakliže ﾐáklad┞ za odstraﾐěﾐí poIh┞Heﾐí pře┗┞šují ┗ýši fiﾐaﾐčﾐí opra┗┞. 

Ostatﾐí případ┞ jsou ﾐa posouzeﾐí koﾐtrolﾐího suHjektu. 

79  Jedﾐu ┗ýtku lze udělit za ┗íIe ﾐepo┗iﾐﾐýIh ﾐástrojů dohroﾏad┞. Nástrojůﾏ, které již H┞l┞ jedﾐou započítáﾐ┞, ﾐelze 
ﾐásledﾐě udělit žádﾐou další ┗ýtku. 
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TaHulka č. ン – Fiﾐaﾐčﾐí oprava u ﾐepoviﾐﾐýIh ﾐástrojů / volitelﾐé puHliIit┞ 

Nástroj puHliIit┞ Kategorie PoIh┞Heﾐí 
Úroveň 

poIh┞Heﾐí 

Výše fiﾐaﾐčﾐí 
opravy z Ielkové 

částk┞ dotaIe 

Nepoviﾐﾐé 
ﾐástroje / 
volitelﾐá 
publicita 

A 

Logo EU  

ふzﾐak EU ┗četﾐě ┗šeIh po┗iﾐﾐýIh 
odkazů/te┝tůぶ 

Ih┞Hí zIela 0,6 % 

B 

– logo EU ふzﾐak EU ┗četﾐě ┗šeIh 
po┗iﾐﾐýIh  
odkazů/ te┝tůぶ  
– iﾐforﾏaIe ﾐa iﾐterﾐeto┗é 

stráﾐIe, pokud tako┗á 
existuje80 

– je uveden 

Ih┞Hﾐě 

 

– Ih┞Hí zIela/je 
u┗edeﾐ Ih┞Hﾐě 

0,4 % 

 

                                                 
80  Nařízeﾐí EP a Rad┞ ふEUぶ č. ヱンヰン/ヲヰヱン, Příloha XII, ヲ.ヲ Po┗iﾐﾐosti příjeﾏIů, odst. ン. 
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18. PŘÍLOHY 

18.1. Příloha č. ヱ: Vzor – Jedﾐotﾐý forﾏulář pro v┞řizováﾐí žádosti o přezkuﾏ  

 

Registračﾐí číslo žádosti o podporu*:  

Náze┗ projektu*:  

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE – PRÁVNICKÁ OSOBA 

OHIhodﾐí firﾏa ﾐeHo ﾐáze┗*:  

Sídlo ふﾐázev a číslo uliIe, ﾏěsto, PSČぶ:  

Ideﾐtifikačﾐí číslo*:   

E – mail:   

Telefon:  

Po┗iﾐﾐá položka* 

 

ŽÁDOST O PŘE)KUM 

Předﾏět ふvůči jaké části hodﾐoIeﾐí vzﾐáší žadatel připoﾏíﾐk┞ぶ*:  

Popis žádosti o přezkuﾏ ふpodroHﾐé zﾐěﾐí žádosti a jedﾐotlivýIh 
připoﾏíﾐek včetﾐě odůvodﾐěﾐí, ideﾐtifikaIe žádosti o podporu 
a ideﾐtifikaIe kritérií, kterýIh se žádost o přezkuﾏ týkáぶ*: 

 

Příloh┞:  

Ná┗rh žadatele ふjaký výsledek od podáﾐí žádosti  
o přezkuﾏ žadatel očekáváぶ: 

 

Datum*:  

Podpis*:  

* Po┗iﾐﾐá položka 
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18.2. Příloha č. 2: Podáﾐí ﾐáﾏitk┞ podjatosti koﾐtrolujíIího/přizvaﾐé osoH┞  

 

……………………………………………………. 

(oHIhodﾐí ﾐázev či titul, jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí koﾐtrolovaﾐé osoH┞) 

………….…….…………………………………… 

ふsídlo koﾐtrolovaﾐé osoH┞ぶ 

………………………………………………………… 

ふIČO/datuﾏ ﾐarozeﾐí koﾐtrolovaﾐé osoH┞ぶ 

………………………………………………………… 

ふstatutárﾐí zástupIe/zástupIe koﾐtrolovaﾐé osoH┞ぶ 

 

 

Č. j.: 

 

…….………………………………… 

ふﾏísto a datuﾏ v┞hotoveﾐíぶ 

 

…….………………………………… 

ふpočet příloh: výčet příloh81) 

 

Náﾏitka podjatosti koﾐtrolujíIího/přizvaﾐé osoH┞ 

 

Tíﾏto podá┗áﾏ ┗ souladu s § ヱヰ zák. č. ヲヵヵ/ヲヰヱヲ SH., o koﾐtrole ふkoﾐtrolﾐí řádぶ, ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí, 
ﾐáﾏitku podjatosti koﾐtrolujíIí/ho/přiz┗aﾐé osoH┞ paﾐí/paﾐa ................. (identifikace 

koﾐtrolujíIího/přizvaﾐé osoH┞ alespoň jﾏéﾐeﾏ a příjﾏeﾐíﾏぶ, jeﾐž/jež H┞l/a po┗ěřeﾐ/a82 k ┗ýkoﾐu kontroly 

číslo: ............ ﾐíže u┗edeﾐého/ﾐýIh projektu/ů. 

                                                 
81 V případě e┝isteﾐIe příloh k podáﾐí ﾐáﾏitk┞. 

82 Po┗ěřeﾐí ke koﾐtrole ﾏůže ﾏít dle § ヴ odst. ン písﾏ. H koﾐtrolﾐího řádu forﾏu průkazu, staﾐo┗í-li tak jiﾐý prá┗ﾐí předpis. 
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Náze┗ ふjﾏéﾐoぶ koﾐtrolo┗aﾐé 
osoby  

 

Statutárﾐí orgáﾐ/zástupIe 
koﾐtrolo┗aﾐé osoby83 

 

Sídlo ふadresaぶ koﾐtrolo┗aﾐé 
osoby 

 

IČO ふIČぶ84 koﾐtrolo┗aﾐé osoH┞  

Registračﾐí číslo projektu85  

Náze┗ projektu86  

Doba realizace projektu87  

Předﾏět koﾐtrol┞  

Koﾐtrolo┗aﾐé oHdoHí88  

Místo koﾐáﾐí koﾐtrol┞89  

 

Dů┗odeﾏ k podáﾐí této ﾐáﾏitk┞ je ............ ふpopis koﾐkrétﾐíIh důvodůぶ 

 

V …….….………. dﾐe ……….…….…. 

 

…………………………………………… 

ふpodpis statutárﾐího zástupIe/zástupIe koﾐtrolovaﾐé osoH┞ぶ 

……..…………………………………………..  

ふtitul, jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí statutárﾐího zástupIe/zástupIe koﾐtrolovaﾐé osoH┞ぶ 

………………………………. 

 ふpraIovﾐí poziIeぶ   

                                                 
83 Uvede se v případě prá┗ﾐiIké osoH┞. 

84 Je-li ideﾐtifikačﾐí číslo přiděleﾐo. U f┞ziIké osoH┞ datuﾏ ﾐarozeﾐí. 

85 V případě koﾐtrol┞ ┗íIe projektů se u┗edou čísla ┗šeIh projektů. 

86 V případě koﾐtrol┞ ┗íIe projektů se u┗edou ﾐáz┗┞ ┗šeIh projektů. 

87 Nepo┗iﾐﾐý údaj. V případě ┗┞plﾐěﾐí se u┗edou doH┞ realizaIe ┗šeIh projektů. 

88 Nepo┗iﾐﾐý údaj. V případě ┗┞plﾐěﾐí se u┗edou koﾐtrolo┗aﾐá oHdoHí ┗šeIh projektů. 

89 Nepo┗iﾐﾐý údaj. 
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18.3. Příloha č. 3: Náﾏitka proti koﾐtrolﾐíﾏu zjištěﾐí90  

 

……………………………………………………. 

(oHIhodﾐí ﾐázev či titul, jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí koﾐtrolovaﾐé osoH┞) 

………….…….…………………………………… 

ふsídlo koﾐtrolovaﾐé osoby) 

………………………………………………………… 

ふIČO/datuﾏ ﾐarozeﾐí koﾐtrolovaﾐé osoH┞ぶ 

………………………………………………………… 

ふstatutárﾐí zástupIe/zástupIe koﾐtrolovaﾐé osoH┞ぶ 

 

 

Č. j.: 

 

…….………………………………. 

ふﾏísto a datuﾏ v┞hotoveﾐíぶ 

 

 

NÁMITKA PROTI KONTROLNÍMU )JIŠTĚNÍ 

Tíﾏto podá┗áﾏ ﾐáﾏitku/┞ proti koﾐtrolﾐíﾏu/ﾏ zjištěﾐí/ﾏ u┗edeﾐéﾏu/ýﾏ ┗ protokolu o kontrole/ 

/dodatku k protokolu o kontrole91 ﾐíže ideﾐtifiko┗aﾐé koﾐtrol┞ číslo …………. 

Náze┗ ふjﾏéﾐoぶ koﾐtrolo┗aﾐé 
osoby  

 

Statutárﾐí orgáﾐ/zástupIe 
koﾐtrolo┗aﾐé osoby92 

 

Sídlo ふadresaぶ koﾐtrolo┗aﾐé 
osoby 

 

IČO ふIČぶ93 koﾐtrolo┗aﾐé  

                                                 
90 Tato příloha slouží zejﾏéﾐa pro potřeH┞ ﾏoﾐitoro┗aIího s┞stéﾏu MSヲヰヱヴ+. 

91 VýHěr podle toho, zda jsou ﾐáﾏitk┞ podá┗áﾐ┞ proti zjištěﾐíﾏ u┗edeﾐýﾏ ┗ protokolu o kontrole nebo v dodatku 

k protokolu  

o koﾐtrole. Může Hýt doplﾐěﾐ ideﾐtifikačﾐí zﾐak ふﾐapř. č. j.ぶ protokolu/dodatku. 

92 Uvede se v případě prá┗ﾐiIké osoH┞. 
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osoby 

Registračﾐí číslo projektu94  

Náze┗ projektu95  

Doba realizace projektu96  

Předﾏět koﾐtrol┞  

Koﾐtrolo┗aﾐé oHdoHí97  

Místo koﾐáﾐí koﾐtrol┞98  

 

v ráﾏIi ………………………….. (ﾐázev OP, prograﾏu). 

Ozﾐačeﾐí/číslo koﾐtrolﾐího 
zjištěﾐí99 

Popis zjištěﾐí 
)dů┗odﾐěﾐí ﾐesouhlasu  

se zjištěﾐíﾏ 

   

   

 

 

Koﾐtrolovaﾐá osoHa:  

…………………………………………… 

ふpodpis statutárﾐího zástupIe/zástupIe koﾐtrolovaﾐé osoH┞ぶ 

……..…………………………………………..  

ふtitul, jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí statutárﾐího zástupIe/zástupIe koﾐtrolovaﾐé osoH┞ぶ 

………………………………. 

 ふpraIovﾐí poziIeぶ   

                                                                                                                                                         
93 Je-li ideﾐtifikačﾐí číslo přiděleﾐo. U f┞ziIké osoH┞ datuﾏ ﾐarozeﾐí. 

94 V případě koﾐtrol┞ ┗íIe projektů se u┗edou čísla ┗šeIh projektů. 

95 V případě koﾐtrol┞ ┗íIe projektů se u┗edou ﾐáz┗┞ ┗šeIh projektů. 

96 Nepo┗iﾐﾐý údaj. V případě ┗┞plﾐěﾐí se u┗edou doH┞ realizaIe ┗šeIh projektů. 

97 U┗edou se koﾐtrolo┗aﾐá oHdoHí ┗šeIh projektů ┗ případě koﾐtrol┞ ┗íIe projektů. 

98 V případě ┗ýkoﾐu Koﾐtrol┞ od stolu zde Hude u┗edeﾐa „Koﾐtrola od stolu“, dále Hude ﾏožﾐost ┗ložit adresu. 

99 Počet řádků podle počtu ﾐáﾏitek. 
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18.4. Příloha č. 4: Náﾏitka proti Informaci o ﾐev┞plaIeﾐí části dotaIe  

V ………………………. dﾐe …………………. 

 

 

Náﾏitka proti opatřeﾐí posk┞tovatele dle § ヱヴe zákoﾐa č. 218/2000 Sb. 

 

Registračﾐí číslo projektu: ......................................... 

Náze┗ projektu: ......................................... 

Náze┗ příjeﾏIe dotaIe: ......................................... 

IČO příjeﾏIe: ......................................... 

Sídlo příjeﾏIe dotaIe: ......................................... 

 

Dne … ﾏi H┞la doručeﾐa IﾐforﾏaIe o ﾐe┗┞plaIeﾐí části dotaIe č. j. ………... , ┗ ﾐěﾏž H┞la iﾐforﾏaIe 
o ﾐeproplaIeﾐí dotaIe/její části ┗e ┗ýši .... Kč, a to z dů┗odu ふdoplňte popis poIh┞Heﾐí, které vedlo 
ke kráIeﾐí). 

Proti tomuto opatřeﾐí ┗e staﾐo┗eﾐé lhůtě podá┗áﾏ ﾐáﾏitku. Blíže odůvodﾐěte ﾐáﾏitku a podložte 
relevaﾐtﾐíﾏi dokuﾏeﾐt┞. 

 

Příloh┞: 

 

 

…………………………………..…………. 

jﾏéﾐo a příjﾏeﾐí osoH┞ oprá┗ﾐěﾐé jedﾐat za příjeﾏIe dotaIe 

 

 

IﾐforﾏaIe pro příjeﾏIe k podáﾐí ﾐáﾏitky ﾐa základě opatřeﾐí poskytovatele dle ヱ4e zákoﾐa 
č. 218/2000 Sb.: 

Proti ﾐev┞plaIeﾐí dotaIe či její části/kráIeﾐí ふﾐa základě ustaﾐoveﾐí § ヱヴe zákoﾐa  
č. ヲヱ8/ヲヰヰヰ SH., rozpočtová pravidlaぶ je ﾏožﾐé do ヱヵ dﾐů od doručeﾐí této iﾐforﾏaIe podat ﾐáﾏitku 
poskytovateli. 

Náﾏitka, z ﾐíž ﾐeHude zřejﾏé, proti čeﾏu sﾏěřuje, ﾐáﾏitka, u ﾐíž Ih┞Hí odůvodﾐěﾐí ﾐeHo ﾐáﾏitka 
podaﾐá opožděﾐě ﾐeHo ﾐeoprávﾐěﾐou osoHou Hude osoHou rozhodujíIí o ﾐáﾏitIe zaﾏítﾐuta jako 
ﾐedůvodﾐá. 
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19. KAPITOLA – SEZNAM ZKRATEK 

AO auditﾐí orgáﾐ 

CZK/Kč  česká koruﾐa 

ČNB Česká ﾐárodﾐí Haﾐka 

ČR Česká repuHlika 

DIČ daňo┗é ideﾐtifikačﾐí číslo 

DPČ dohoda o praIo┗ﾐí čiﾐﾐosti 

DPH daň z přidaﾐé hodﾐot┞ 

DPP dohoda o pro┗edeﾐí práIe 

DVPP další ┗zdělá┗áﾐí pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků 

EK E┗ropská koﾏise 

EFRR E┗ropský foﾐd pro regioﾐálﾐí roz┗oj 

ENRF E┗ropský ﾐáﾏořﾐí a r┞Hářský foﾐd 

ES E┗ropská společeﾐst┗í 

ESF E┗ropský soIiálﾐí foﾐd 

ESI/ESIF E┗ropské strukturálﾐí a iﾐ┗estičﾐí foﾐd┞ 

EU (Unie) E┗ropská uﾐie 

EÚD E┗ropský účetﾐí d┗ůr 

EUR euro 

EZFRV E┗ropský zeﾏědělský foﾐd pro roz┗oj ┗eﾐko┗a 

FAQ často kladeﾐé dotaz┞ ふz aﾐgl. Frequently Asked Questions) 

FS Foﾐd soudržﾐosti 

IČO  ideﾐtifikačﾐí číslo 

ISCED International Standard Classification of Education (ﾏeziﾐárodﾐí staﾐdardﾐí 
klasifikaIe vzděláváﾐíぶ 

ISDS  iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ dato┗ýIh sIhráﾐek 

IS ESF2014+ iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ ﾐa sledo┗áﾐí účastﾐíků iﾐter┗eﾐIí  

IS KP14+ iﾐforﾏačﾐí s┞stéﾏ koﾐečﾐého příjeﾏIe ふﾏodul MS2014+) 

JVS jedﾐotﾐý ┗izuálﾐí st┞l 

MF Miﾐisterst┗o fiﾐaﾐIí 

MMR Miﾐisterst┗o pro ﾏístﾐí roz┗oj 

MPSV Miﾐisterst┗o práIe a soIiálﾐíIh ┗ěIí 

MSP malý a středﾐí podﾐik  

MŠMT Miﾐisterst┗o školst┗í, ﾏládeže a tělo┗ýIho┗┞ 
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MS2014+  moﾐitoro┗aIí s┞stéﾏ strukturálﾐíIh foﾐdů a Foﾐdu soudržﾐosti ﾐa prograﾏo┗é 
oHdoHí ヲヰヱヴ–2020 

NČI národﾐí číselﾐík iﾐdikátorů 

NKÚ Nej┗┞šší koﾐtrolﾐí úřad 

NOK Národﾐí orgáﾐ pro koordiﾐaIi 

NUTS úzeﾏﾐí statistiIká jedﾐotka 

OFS orgáﾐ fiﾐaﾐčﾐí sprá┗┞ 

OLAF E┗ropský úřad pro Hoj proti pod┗odůﾏ ふOffiIe Européeﾐ de Lutte Anti-fraude) 

OP operačﾐí prograﾏ 

OP VVV Operačﾐí prograﾏ Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí 

OSS orgaﾐizačﾐí složka státu 

PCO plateHﾐí a Iertifikačﾐí orgáﾐ  

PpŽP ZP Pra┗idla pro žadatele a příjeﾏIe zjedﾐodušeﾐýIh projektů 

PRK porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě 

PVD pra┗idla pro ┗ýHěr doda┗atelů 

RDM Ceﾐtrálﾐí registr podpor ﾏalého rozsahu 

ŘO  ŘídiIí orgáﾐ Operačﾐího prograﾏu Výzkuﾏ, ┗ý┗oj a ┗zdělá┗áﾐí 

Sb. SHírka zákoﾐů 

SC speIifiIký Iíl 

SF strukturálﾐí foﾐd┞ 

SFEU Sﾏlou┗a o fuﾐgo┗áﾐí E┗ropské uﾐie 

SOHZ služH┞ oHeIﾐého hospodářského zájﾏu 

SR státﾐí rozpočet 

SSR společﾐý strategiIký ráﾏeI 

ÚOOÚ Úřad pro oIhraﾐu osoHﾐíIh údajů 

ÚOHS Úřad pro oIhraﾐu hospodářské soutěže 

VŠ v┞soká škola 

ZoR projektu zprá┗a o realizaIi 

ZZoR projektu zá┗ěrečﾐá zprá┗a o realizaIi projektu 

ZP zjedﾐodušeﾐý projekt 

ZVZ zákoﾐ o ┗eřejﾐýIh zakázkáIh 

ZZVZ zákoﾐ o zadá┗áﾐí ┗eřejﾐýIh zakázek 

)ŽoP zá┗ěrečﾐá žádost o platHu 

ŽoP žádost o platHu 


