
NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO 

REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 

SC 1.1, VÝZVA Č. 1 – VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍD 

S ohledem na zjištění učiněná při posuzování projektů podaných v rámci 1. výzvy IROP, specifický cíl 

1.1, uveřejňujeme informaci o nejčastějších pochybeních při podání žádosti o podporu: 

Formální pochybení 
1. Nesoulad harmonogramu projektu a finančního plánu. 
 Při sestavování harmonogramu projektu je nutné dodržet nastavený harmonogram 

projektu a zajistit, aby uvedené termíny byly v souladu. 
Jedná se o nastavení: 
Harmonogramu projektu – záložka Projekt – předpokládané datum zahájení a 
předpokládané datum ukončení  
Harmonogramu etap projektu – záložka etapy projektu – projekty mohou být 
jednoetapové i víceetapové. V případě, kdy je realizace projektu rozdělena do více etap, 
musí být pro každou etapu vložen nový záznam, etapy na sebe musí časově navazovat 
a nesmí se překrývat. Etapa nesmí začínat dříve, než začíná realizace celého projektu, resp. 
končit později než končí realizace celého projektu. Etapa nesmí být kratší než tři měsíce. 
Finančního plánu – na záložce Finanční plán je nutné založit tolik finančních plánů, kolik má 
projekt etap. Ke každé etapě musí být založen jeden záznam finančního plánu. Žádost 
o platbu a zprávu o realizaci je nutné vždy předložit do 20 pracovních dnů po ukončení 
etapy. 
 

2. Chybně uvedený vliv na horizontální principy. 
 V žádosti o podporu a studii proveditelnosti je nutné popsat vliv a zdůvodnění vlivu 

projektu na jednotlivé horizontální principy – podpora rovných příležitostí a nediskriminace; 
podpora rovnosti mezi muži a ženami; udržitelný rozvoj. 
Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v příloze č. 24 upřesňují předpokládaný vliv 
projektů daného specifického cíle na jednotlivé horizontální principy. Tato příloha je pro 
žadatele závazná. U výzvy č. 1 – Vybrané úseky silnic II. a III. tříd je hodnotitelem ověřeno, 
zda projekt naplňuje neutrální vliv na jednotlivé horizontální principy.  

 

Obecná kritéria přijatelnosti projektu 
1. Nesoulad aktivit projektu s podporovanými aktivitami – projektem zamýšlené stavební 

úpravy nesplňují požadovaný charakter rekonstrukce ani modernizace 
 Hlavní podporovanou aktivitou je realizace rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba 

vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy. Pojem 
rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace zahrnuje stavební a montážní práce, 
úpravy, dodávky, kterými se v celém řešeném úseku pozemní komunikace provádí zvýšení 
únosnosti stávající vozovky v celé její šířce a zároveň: 

a) Dochází k účelné úpravě směrového či výškového vedení nebo šířkového 
uspořádání komunikace; za účelné úpravy výškového vedení se považuje také 
zesílení krytu vozovky nad původními podkladními vrstvami vozovky 

b) Nebo k úpravě celého krytu (obrusné a ložné vrstvy) a zároveň podkladních vrstev 
vozovky 

Za rekonstrukci/modernizaci pozemní komunikace se rovněž považují stavební úpravy 
nevyhovujících mostních objektů či křižovatek. 
 

2. Nesoulad s podmínkami výzvy – zahájení projektu není v souladu s podmínkami výzvy 
 Podmínky výzvy stanoví zahájení realizace projektu nejdříve k 1. 1. 2014 a ukončení 



realizace projektu nejpozději k 31. 10. 2018. Harmonogram projektu musí být nastaven 
v tomto rozmezí.  
Žadatel harmonogram projektu uvádí na záložku Projekt (předpokládané datum 
zahájení/předpokládané datum ukončení realizace projektu) 
Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se 
aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje, nejdříve 1. 1. 2014. 
Datem ukončení realizace projektu se rozumí datum, do kterého budou prokazatelně 
uzavřeny všechny aktivity projektu. Tuto skutečnost je třeba doložit kromě vlastních 
výstupů projektu fotodokumentací a protokolem o předání a převzetí díla. Datum 
podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí překročit termín ukončení realizace 
projektu, uvedený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“). Pokud není 
k datu ukončení realizace projektu vydán kolaudační souhlas, musí být doložen s první 
zprávou o udržitelnosti projektu, případně se zprávou o udržitelnosti projektu následující po 
ukončení zkušebního provozu stavby. 

 

Specifická kritéria přijatelnosti projektu 
1. Nesoulad s dopravní politikou – není uvedena alespoň jedna z hlavních zásad rozvoje 

silniční sítě nebo alespoň jedno opatření 
 Ve studii proveditelnosti musí být uvedena zřejmá vazba projektu a soulad projektu 

s Dopravní politikou ČR 2014 – 2020. Ve Studii proveditelnosti (kapitola Podrobný popis 
projektu) musí být uvedena alespoň jedna z hlavních zásad rozvoje silniční sítě podle 
kapitoly 4.4.2.2 Silniční infrastruktura Dopravní politiky ČR 2014 – 2020 nebo alespoň jedno 
opatření podle kapitoly 4.6 Snižování dopadu na veřejné zdraví a životní prostředí Dopravní 
politiky ČR, pod které projekt spadá. 

 


