
FAQ pro IOP 5.3 a 
1. Může jeden žadatel podat dvě žádosti? 

Nemůže. Podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.3. a) v rámci 
kontinuální výzvy vyhlášené 10. 4. 2008 může žadatel v rámci této výzvy získat dotaci jen 
na jeden projekt (viz Příručka pro žadatele a příjemce bod 3.2 odstavec Struktura 
financování).  

 

2. Hranice celkových způsobilých výdajů na projekt min. 300 tisíc Kč a max. 1,1 mil. 
Kč se rozumí bez DPH? 

Pokud je příjemce plátcem DPH a uplatňuje nárok na odpočet DPH v rámci svého daňového 
přiznání, rozumí se tyto částky bez DPH. Pokud příjemce není plátcem DPH nebo nemůže 
uplatnit DPH v rámci svého daňového přiznání, rozumí se tyto částky včetně DPH. DPH je 
v tomto případě způsobilým výdajem. 

 

3. V případě, že celkové způsobilé výdaje na projekt budou 1,8 mil. Kč, zaplatí 
žadatel částku 700 tisíc Kč z vlastního rozpočtu? 

Ano. Částka, o kterou rozpočet projektu přesáhne hranici 1,1 mil. Kč celkových způsobilých 
výdajů, je nezpůsobilým výdajem a musí být financována z vlastních zdrojů příjemce (viz 
Příručka pro žadatele a příjemce bod 3.2 odstavec Způsobilé výdaje).  

 

4. Mohou být v rámci projektu realizována dvě výběrová řízení? Není podmínkou 
jedno výběrové řízení na kompletní nákup služeb? 

Počet zadávacích řízení není omezen. Při výběru dodavatele je však třeba postupovat 
analogicky s § 13, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nemělo by tedy 
docházet k účelovému obcházení přísnějších pravidel výběru i v rámci vnitřních postupů 
stanovených zadavatelem/žadatelem. Při rozdělení na více zakázek a použití jednoduššího 
postupu při výběru dodavatelů musí zadavatel prokázat, že na trhu neexistují firmy, které 
jsou schopny dodat tyto zakázky současně. Tento důkaz však může být obtížně splnitelný.  
Při výběru dodavatele je proto lepší zadat zakázky samostatně a při výběru každé postupovat 
podle pravidel určených pro předpokládanou cenu zakázky jako součet všech zakázek.  
Druhou možností je zadat zakázku jako celek a rozdělit ji na části, které mohou být dodány 
samostatně.  

 

5. Plánuje se ještě nějaká další výzva týkající se ÚAP? 

Ne. Vzhledem k termínu nutnosti vyhotovení územně-analytických podkladů podle zákona - 
ORP 12/2008 a kraje 6/2009 - se další výzvy neplánují. Proto také výzva vyhlášená 10. 4. 
2008 je kontinuální. 

 

6. V Příručce pro žadatele a příjemce není uvedeno, zda přílohy mají být předloženy 
v originále, ověřené kopii, nebo kopii obyčejné. 

Ano, není to zde uvedeno, tj. příjemce může přílohy předkládat v jakékoliv podobě 
(podpisem v čestném prohlášení se potvrzuje správnost předložených dokumentů).  

 



7. V Příručce pro žadatele a příjemce není uvedeno, kdy má příjemce předkládat 
monitorovací hlášení. 

Tato informace není uvedena ani v Operačním manuálu ani v Metodice monitoringu. V těchto 
dokumentech je pouze uvedeno, že: "Hlášení o pokroku předkládá příjemce ZS/ŘO do 5. 
pracovního dne od ukončeného kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení předložit. 
Hlášení o pokroku je příjemce povinen podávat každé 3 měsíce. ZS/ŘO do 15 dnů od obdržení 
hlášení o pokroku zajistí předání zaslaných údajů do IS ŘO". Tj. není jasně řečeno, od kdy se 
začínají počítat výše uvedené 3 měsíce (od data schválení žádosti, od vydání rozhodnutí). 
Údaj bude uvedený až v Podmínkách - tříměsíční lhůta se počítá od data vydání prvního 
Rozhodnutí. 

 

8. V případě, že ORP nestihne do konce roku 2008 vytvořit ÚAP v předepsaném 
rozsahu, může nyní podat žádost pouze na část projektu? 

Ne, nemůže, viz Příručka pro žadatele a příjemce - 3.2 - Oblast intervence 5.3 - str. 7 
Pořizovatel ÚAP zodpovídá za koordinační a organizační zajištění projektu. Dále 6.1 - Termíny 
přípravy a realizace akce. Výsledkem projektu musí být hotové ÚAP. 

 

9. Příručka pro žadatele a příjemce se při otevření/stažení zobrazuje v nečitelné 
podobě. Co s tím? 

Problém vzniká při použití Acrobatu Reader verze 6.0. Ostatní verze (5.0, 7.0, 8.0, 9.0) 
otevírají Příručku v čitelné podobě. 

 

10. Jak postupovat při vyplnění Benefitu - záložka Území dopadu a realizace? Stačí 
uvést pouze NUTS V, tedy příslušnou ORP? 

Ne, ÚAP zpracovává ORP za celé své správní územní, tj. na záložce (část území dopadu) 
budou uvedeny všechny spádové obce NUTS V. Do části Územní realizace se vyplňuje pouze 
příslušné ORP. 

Viz Příručka pro žadatele a příjemce str. 43 a 44 

Území dopadu 

V této záložce uživatel specifikuje konkrétní místa, na která bude mít projekt dopad (území, 
jehož se dotknou přínosy případně negativa projektu). Z nabízeného seznamu vyberte jednu 
nebo více jednotek NUTS, na jejichž území bude mít realizovaný projekt dopad.  

Místo realizace NUTS5 (tj. úroveň obce)  

Výběr kódu NUTS5 - vyberte kód NUTS5, tj. obce, kde bude projekt realizován. 

 

11. V jaké podobě mají ORP předkládat kraji popis projektu předkládaný pro vydání 
stanoviska (nepovinná příloha pro ORP)? 

Struktura popisu projektu, jehož žadatelem je ORP, je shodná s popisem projektu 
předkládaného krajem - viz Příručka pro žadatele a příjemce str. 11. 

Pozn. Obce kraji nepředkládají ke kontrole tendrovou dokumentaci, tendrová dokumentace je 
přílohou žádosti o dotaci, nikoliv žádosti o vydání "krajského stanoviska."  

 



12. Pokud na území ORP leží vojenský újezd, je indikátorem projektu pro dotace IOP 
celé území ORP, nebo území ORP bez vojenského újezdu? 

Indikátorem projektu pro dotace IOP na ÚAP je plocha bez území vojenského 
újezdu. 
Dle §10 Stavebního zákona, odstavec 2: 

Újezdní úřad pro území vojenského újezdu 

a. pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii,  

b. pořizuje územně analytické podklady,  

c. poskytuje územně plánovací informace,  

d. připravuje návrh na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti.  

Jestliže je tedy pořizovatelem ÚAP pro území vojenského újezdu Újezdní úřad, nemůže si 
totéž území do svých ÚAP zahrnout civilní úřad ORP. 

 

13. V Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření se píše, že se 
do uznatelných nákladů projektu dají zařadit i povinné náklady na informační a 
propagační aktivity, a bod 3 se konkrétně týká označení hmotných výstupů projektu 
- může si žadatel do uznatelných nákladů dát i náklady na CD nosiče a tisk ÚAP 
podkladů pro kraj a všech 51 obcí v rámci ORP? 

Uvedené náklady jsou neuznatelné. Bezúplatné poskytnutí ÚAP poskytovatelům - 
orgánům veřejné správy (na základě žádosti) není propagačním ani informačním opatřením, 
ale povinností ze zákona (Zákon č. 183/2006 Sb., § 166, odstavec a). Uznatelnými náklady 
projektu jsou toliko náklady na nákup služeb spojených s pořízením ÚAP (PPŽP, Způsobilé 
výdaje, str. 8), nikoli náklady na nákup služeb spojených s poskytováním ÚAP, nebo náklady 
pořizovatele na poskytování ÚAP. Náklady na publicitu/propagační a informační opatření 
nejsou v oblasti intervence 5.3 zahrnuty mezi uznatelné náklady. 

 

  



14. Při kontrole projektových žádostí na ÚAP ORP se stává, že se Pobočka CRR ČR a 
ORP rozchází v bodě 8. Indikátory projektů v názoru na velikost/plochu ORP (ne 
však fatálně). 

Odlišnost údajů je způsobena různými zdroji dat (např. RIS, ČSÚ, Města a obce online - portál 
územní samosprávy, stránky krajů, atd.). Správné údaje od ČSÚ naleznete na www.czso.cz/ 
(příslušný kraj -> vybrat tabulku). Údaje je nutné převést z hektarů na km2 a zaokrouhlit na 
dvě desetinná místa dolů. Je nutné vycházet z údajů v řádku fx (nachází se zde více 
desetinných míst než např. v buňce C12). 

 

 

 

 

15. Jakým způsobem se vyplňují tabulky č. 7, 8 a 11 v etapové/závěrečné 
monitorovací zprávě? 

Tab. č. 7 - Environmentální kritéria: nerelevantní. 

Tab. č. 8 - Horizontální témata: Rovné příležitosti: neutrální vliv. 

Udržitelný rozvoj: neutrální vliv (mělo by však odpovídat závěrům RURÚ, pokud ho má 
příjemce již zpracovaný). 

Tab. č. 11 - Příjemce uvede pouze změny, které vznikly z jiných než pouze administrativních 
potřeb IS Monit a Benefit. 

 

16. Účtují se výdaje na ÚAP jako investice nebo neinvestice? 

Příjemce účtuje veškeré výdaje dle platné vyhlášky jako investice nebo neinvestice 
(v závislosti na skutečném charakteru výdajů). Podle údajů ve svém účetnictví následně uvádí 
do Soupisky faktur jaký charakter dotace (IV / NIV) požaduje, a tato dotace mu bude 
proplacena s účelovým znakem, který přísluší IV / NIV dotaci.  Plánované hodnoty IV / NIV 
dotace jsou pouze indikativní, v Rozhodnutí a Podmínkách je uvedena celková částka, nikoli 
její členění na IV / NIV. To znamená, že závazná je celková výše dotace, nikoli její členění na 
IV / NIV. 

 

 



17. Jakým způsobem předají obce ÚAP na kraj a jakým způsobem doloží jejich 
předání pobočce CRR? 

Pojem "zašle ÚAP" (§ 29 (3) stavebního zákona) neznamená, že příslušný KÚ stačí jen 
odkázat na web. Příslušná ORP tedy musí fyzicky předat příslušnému KÚ buď: 

A. datové nosiče (např. CD) s daty digitální (vektorové či rastrové) formy výkresů 
a s textovými (+ tabulkovými, databázovými atd.) datovými soubory, obsahujícími 
rozbor udržitelného rozvoje území nebo  

B. analogovou (papírovou) formu toho všeho - tj. výkresů a textů (+ tabulek, grafů, atd.).  

Odkaz, sdělující Krajskému úřadu příslušnou webovou adresu s fungující presentací ÚAP by 
měl být jen doprovodnou informací ORP svému nadřízenému orgánu o splnění povinnosti ORP, 
kterou mu předepisuje § 166 stavebního zákona.  

V jaké podobě předají ORP ÚAP pobočce CRR není upraveno, takže je to na dohodě 
mezi CRR a ORP. Doporučujeme však, aby pobočce CRR bylo předáno stejné CD jako ORP 
předá kraji (na základě CD pobočka zkontroluje, zda je ÚAP kompletní). 

Jakým způsobem předají ORP dokončené ÚAP kraji není zákonem upraveno. Dle PPŽP 
(str. 77) mají být ÚAP předány ověřitelným způsobem (existuje doklad o předání) územně 
příslušnému krajskému úřadu (možné je použít např. formu předávacího protokolu). 

 

18. Musí příjemce předkládat monitorovací hlášení v případě, že předpokládá, že 
doba mezi předložením monitorovacího hlášení a MZ bude kratší než 20 pd? 

Vzhledem k tomu, že pravidla jsou nastavena v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
pracuje se s termíny uváděnými na Rozhodnutí a nikoliv s termíny, které příjemce 
předpokládá (jako např. to, že předloží monitorovací zprávu dříve, než by podle termínů 
daných Rozhodnutím měl). V případě, že je termín mezi předložením monitorovacího hlášení a 
monitorovací zprávy (20 pd od ukončení etapy dle IS Monit či ukončení realizace dle 
Rozhodnutí) delší než 20pd, příjemce předloží jak monitorovací hlášení, tak monitorovací 
zprávu. 

 

19. Jakým způsobem má být vyplněna cílová hodnota monitorovacího indikátoru v 
závěrečné monitorovací zprávě, pokud došlo průběžnou digitalizací ke změně plochy 
správního území? 

Příjemci jsou povinni uvádět při ukončení realizace projektu a splnění cílů projektu dosaženou 
hodnotu monitorovacího indikátoru stejnou jako cílovou hodnotu uvedenou v Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. Případné změny ve výměrách plochy správního území ORP nebo kraje, 
které jsou způsobeny průběžnou digitalizací katastrálního operátu (tj. zpřesnění výměry za 
použití moderních technologií), nemají vliv na naplnění cílů projektu a nejsou porušením 
Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

 


