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MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU 

Řídicí orgán 

OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 

2014 – 2020 

 Výzva III programu podpory vysokorychlostní internet – aktivity:  

Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)  

Název programu podpory  Vysokorychlostní internet 

Prioritní osa operačního programu  PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí 
k internetu a informačních a komunikačních 
technologií“ 

Investiční priorita  
 

Investiční priorita 2b, dle čl. 5 bodu 2b, nařízení 
č. 1301/2013 

Specifický cíl operačního programu 4.1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k 
internetu 

Číslo výzvy dle MS2014+ 01_19_259 

Druh výzvy  Průběžná 

Synergické vazby výzvy Tato výzva OP PIK nezakládá synergické vazby 
s výzvami jiných operačních programů. 

Model hodnocení  Jednokolový 

Datum vyhlášení výzvy 16. 4. 2020, 16:00:00 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu v MS 1. 5. 2020, 9:00:00 

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu  15. 5. 2020, 9:00:00 

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 16. 4. 2021, 9:00:00  

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace 
operace 

Nejzazším termínem pro ukončení projektu je   
31. 3. 2023, nerozhodne-li poskytovatel jinak. 

Plánovaná alokace výzvy 2 000 000 000 Kč 

Typ podporovaných operací  Individuální projekt  
 

 

1. Úvod 

Tato výzva k programu podpory „vysokorychlostní internet“ (dále jen „Výzva“ a „program“) je vyhlášena v 

rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 („OP 

PIK“) 

Aktivity programu mají přímou vazbu na strategický cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní 

specializaci České republiky „Infrastruktura“ a reagují na domény specializace identifikované v Kapitole 7 a 

Příloze 9.2 této strategie. Jedná se především o vzájemnou provázanost s typovými aktivitami/ projekty/ 

operacemi specifického cíle E3.3 „Zvýšení dostupnosti infrastruktury“ Národní výzkumné a inovační strategie 

pro inteligentní specializaci České republiky. 

 



 

2 
 

Tato Výzva je vyhlášena v přímé souvislosti s dokumenty: 

A. Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů včetně všech prováděcích předpisů 

(dále ZOZ). 

B. Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat (metodika ČÚZK).  

C. Technická specifikace služeb rozhraní IS DMVS (metodika ČÚZK). 

D. Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu 

evidence územně plánovací činnosti.  

E. Zákon č. 194/2017 Sb. o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických 

komunikací a o změně některých souvisejících zákonů. 

F. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 

zákon)“. 

G. Novela zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. 

H. Vyhláška o digitální technické mapě kraje. 

 

2. Cíl Výzvy 

Cílem výzvy je: 

 usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením 

existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA 

infrastruktury;  

 vytvoření digitálních technických map krajů ve smyslu §4b ZOZ („DTM“) za použití již existujících 

polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat Základní prostorové 

situace, dat dopravní a technické infrastruktury DTM kraje včetně pořízení nových podkladů pro 

mapování a doměření. Zapracovávání dat do datového skladu DTM kraje. Konsolidace a aktualizace 

existujících a nově pořízených dat DTM kraje, vše v přímé spolupráci s jednotlivými obcemi kraje. 

Vytvoření informačního systému pro správu a aktualizaci dat DTM kraje; 

 vznik a rozvoj informačních systémů digitálních technických map krajů („IS DTM“) pro ukládání, 

správu a aktualizaci dat DTM;   

 zabezpečit poskytování dat DTM na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné 

správy („IS DMVS“) pro jednotné zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a DTM a zabezpečit 

využití jednotného rozhraní IS DMVS pro předávání údajů k aktualizaci DTM a pro zápis do DTM ve 

smyslu §4d ZOZ. 

Účelem Digitální technické mapy je zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a 

vlastnostech stavebních a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, 

stavebních řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a 

pro další agendy veřejné správy a činnosti. Výše uvedené informace se budou týkat celého území ČR. Pro 

zájemce budou tyto informace dostupné jako celek z jednoho místa. 

Pokrytí území ČR digitálními technickými mapami je důležitým předpokladem pro zrychlení přípravy staveb 

a součástí řešení pro zrychlení stavebních řízení. 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBN7GQNIE


 

3 
 

 

2.1 Základní ustanovení 

Název poskytovatele podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 

- Staré Město (dále jen „MPO“), www.mpo.cz, Řídicí orgán OP PIK, správce programu. 

Název subjektu, který přijímá žádosti o podporu: Agentura pro podnikání a inovace, se sídlem 

Žitná 18, 120 00 Praha 2 (dále také „API“ nebo „zprostředkující subjekt“), www.agentura-api.org. 

Název subjektu, který provádí hodnocení a výběr projektů: Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem, Agenturou pro podnikání a inovace (API). 

 

3. Věcné zaměření výzvy 

Digitální technické mapy krajů ve smyslu §4b ZOZ, vytvořené v souladu se souvisejícími obecně závaznými 

právními předpisy a metodikami vydanými ČÚZK, zejména s dokumenty uvedenými v kap. 1. 

Informační systém DTM dle Specifikace technického standardu IS DMT, jenž tvoří specifickou přílohu č. 7 této 

Výzvy, a který umožňuje bezešvou správu objektů zasahujících správní území více krajů a sdílení datového 

obsahu mezi krajskými IS DTM a Veřejnoprávními subjekty, zejména Informačním systémem Digitální mapy 

veřejné správy (IS DMVS) ve smyslu §4d ZOZ . 

Digitální technickou mapou kraje (DTM) se v rámci této Výzvy rozumí geografický databázový soubor, který 

obsahuje zejména údaje o vybraných přírodních, stavebních, inženýrských a technických objektech a 

zařízeních, popisující jejich skutečný stav, o ochranných pásmech a oblastech působnosti správců dopravní a 

technické infrastruktury a o záměrech na dopravní a technické infrastruktuře. 

Výsledkem mapování v rámci této výzvy je databázový soubor obsahující údaje o vybraných stavebních a 

technických objektech a zařízeních dopravní a technické infrastruktury v majetku Kraje a Veřejnoprávních 

institucí, popisující jejich skutečný stav. 

3.1 Podporovanými aktivitami jsou: 

a)  pořízení a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM); 

b)  pořízení a rozvoj informačního systému (IS DTM kraje). 

3.2 Podporovanými aktivitami nejsou: 

a) upgrade HW či SW, který není ve vlastnictví žadatele; 

b) nákup zpracovaných dat o soukromoprávních vlastnících a jejich technické a dopravní infrastruktuře; 

c) přípravné práce k projektové dokumentaci. 
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3.3 Indikátory 

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující 

indikátory1: 

 

 povinné k naplnění: 

o 30202 Počet pořízených digitálních technických map 

 

3.4 Cílová skupina 

 Všichni uživatelé DTM 

 

4. Vymezení žadatelů a příjemců podpory 

4.1 Žadatel/příjemce podpory2 musí k datu podání žádosti splňovat následující podmínky: 

Žadatelem/příjemcem může být kraj, který musí vést oddělené účetnictví u projektu 

 

 

4.2 Žadatelem / příjemcem nemůže být subjekt, pokud k datu podání žádosti o podporu podle svého 

čestného prohlášení a ostatních příloh: 

 

 Neuvedl v Prohlášení k Rozhodnutí o poskytnutí dotace údaje v rozsahu požadovaném dle § 14, odst. 

3, písm. e) zákona č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

5 Informace o způsobilosti výdajů 

5.1 Podmínky způsobilosti výdajů 

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: 

a) musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění a účelu a musí být vynaloženy 

v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti, poskytovatel podpory bude při kontrole 

hospodárnosti žádosti o podporu kontrolovat ceny obvyklé všech způsobilých výdajů projektu. Výdaje nad 

obvyklé ceny těchto kontrolovaných kategorií výdajů nebudou uznány jako způsobilé výdaje projektu; 

b) musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a Výzvy a musí bezprostředně souviset s realizací projektu 

(musí být uvedeny ve studii proveditelnosti schválené poskytovatelem podpory, případně v její aktualizaci, 

kterou schválil poskytovatel podpory ve změnovém řízení); 

c) musí vzniknout nejdříve v den přijatelnosti projektu - tj. den podání žádosti o podporu;  

                                                           
1 Indikátory povinné k naplnění (neboli závazné indikátory) jsou indikátory, u kterých se žadatel zavazuje k naplnění jím 
určené cílové hodnoty. Indikátory povinné k výběru (neboli monitorovací indikátory) nemají nastavenou cílovou 
hodnotu, žadatel je však povinen je sledovat a vykazovat. 
2 V textu je dále používán pouze termín „žadatel“ a „příjemce“. 
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d) musí být před proplacením z Evropského fondu pro regionální rozvoj („ERDF“) prokazatelně zaplaceny 

příjemcem (dodavatelům, zaměstnancům apod.), není-li stanoveno jinak; 

e) musí být doloženy průkaznými účetními doklady. 

Pro účely výpočtu intenzity podpory a způsobilých výdajů se všechny použité číselné údaje uvádějí před 

srážkou daně nebo jiných poplatků. Způsobilé výdaje musí být doloženy písemnými doklady, které musí být 

jasné, konkrétní a aktuální. 

 

5.2 Vymezení způsobilých výdajů 

Způsobilé výdaje jsou přesně vymezeny v Příloze č. 1 - Vymezeni způsobilých výdajů 

Způsobilými výdaji jsou zejména:  

a) Dlouhodobý hmotný majetek.  
b) Dlouhodobý nehmotný majetek.  
c) Služby poradců, expertů, studie.  
d) Náklady na zajištění organizace výběrových řízení. 
e) Povinná publicita. 

 

 Pořizovaná data budou pořízena do majetku kraje (nehmotný investiční majetek), jejich vlastníkem 
bude kraj. 

 Investice musí být v přijímající oblasti zachována po dokončení investice po dobu alespoň pěti let. 

 Pořízený majetek musí být nový. 

 

Nehmotný majetek je způsobilý pro výpočet investičních nákladů, jestliže splňuje tyto podmínky:  

a) musí se používat výlučně jen pro účely projektu;  
b) musí se jednat o odepisovaný majetek; 
c) musí být pořízen za tržních podmínek od třetích osob nespřízněných s kupujícím;   
d) musí být zařazen do majetku žadatele, který je příjemcem podpory; 
e) musí být využíván při projektu, na nějž je poskytnuta podpora, po dobu nejméně pěti let.  

 

5.3 Položky nezařaditelné mezi způsobilé výdaje 

a) Osobní náklady. 

b) Nájemné. 

c) DPH, pokud lze uplatnit nárok na její odpočet. 

d) Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu. 

e) Splátky půjček a úvěrů. 

f) Pokuty a penále. 

g) Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky. 

h) Leasing, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – obecná část nestanoví jinak. 

i) Výdaje, které nejsou v souladu s českou nebo evropskou legislativou. 

j) Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – 

zvláštní část nestanoví jinak. 

k) Výdaje spojené s administrací projektu, pokud Pravidla způsobilosti výdajů – zvláštní část nestanoví jinak. 

l) Výdaje, na které již byla poskytnuta jiná veřejná podpora a podpora de minimis. 
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6. Žádost o podporu, způsob jejího předložení a vyřízení 

Žádost o podporu podává žadatel prostřednictvím portálu IS KP14+ Aplikace MS2014+( 

https://mseu.mssf.cz/). Náležitosti žádosti o podporu vztahující se k žadateli jsou stanoveny v informačním 

systém IS KP14+, více viz Příloha č. 8 společná příloha Výzvy Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro 

vyplnění formuláře žádosti o podporu. Žádost o podporu obsahuje informace o žadateli a o projektu. V 

žádosti o podporu musí být uvedeny minimálně tyto údaje: název kraje, popis projektu, včetně termínu jeho 

zahájení a ukončení, umístění projektu, seznam výdajů projektu, druh podpory (dotace) a výše veřejného 

financování, které je pro daný projekt zapotřebí. Žádost o podporu je hodnocena způsobem, který je popsán 

v dokumentu specifické přílohy č. 2 Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů této Výzvy. 

Dokument obsahuje vedle modelu hodnocení žádosti o podporu rovněž kritéria za účelem ověření formálních 

náležitostí a přijatelnosti žádosti a kritéria pro věcné hodnocení.  

6.1 Výběrová řízení 

Výběrová řízení na dodavatele realizovaná příjemcem v rámci projektu musí být provedena v režimu zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), pokud je 

k tomu dle zákona žadatel/příjemce povinen.  

1) U zakázek vyhlašovaných před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bez ohledu na hodnotu této 

zakázky, vloží zadavatel po ukončení zadávacího řízení do systému MS 2014+ oznámení o zahájení 

zadávacího řízení, (dále jen „oznámení“), zadávací dokumentaci, dokumenty související s 

dodatečnými informacemi/dotazy k zadávací dokumentaci, protokol o otevírání nabídek a příp. 

zprávu o hodnocení nabídek, vítěznou nabídku, vyloučené nabídky, podepsanou smlouvu, 

a dokumenty vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem 

zadávacího řízení. Uvedenou dokumentaci vloží zadavatel do systému MS 2014+ bez zbytečného 

odkladu před podáním žádosti o platbu, ve které budou nárokovány výdaje z příslušné zakázky. 

Zadavatel rovněž do systému MS 2014+ vloží veškeré další dokumenty související se zadávacím 

řízením, o které bude ze strany ŘO OP PIK požádán. 

2) U zakázek vyhlašovaných po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace vloží zadavatel do systému MS 

2014+: 

a) U zakázek, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo vyšší finančnímu limitu pro nadlimitní 

veřejné zakázky dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely 

zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:3 

 Před vyhlášením zadávacího řízení návrh oznámení a návrh zadávací dokumentace. 

Odsouhlasení těchto dokumentů ze strany ŘO OP PIK je nutnou podmínkou pro možnost 

vyhlásit zadávací řízení. 

 Před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem oznámení, zadávací dokumentaci, 

dokumenty související s dodatečnými informacemi/dotazy k zadávací dokumentaci, protokol 

o otevírání nabídek a příp. zprávu o hodnocení nabídek, vítěznou nabídku, vyloučené 

nabídky, návrh smlouvy s vybraným dodavatelem a další dokumenty vztahující se 

k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího řízení. 

                                                           
3 určení finančního limitu pro specifikaci nadlimitní zakázky je odvislé od konkrétního typu zadavatele a druhu veřejné zakázky. 

https://mseu.mssf.cz/


 

7 
 

Odsouhlasení těchto dokumentů ze strany ŘO OP PIK je nutnou podmínkou pro možnost 

uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem. 

 Po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem podepsanou smlouvu a další dokumenty 

vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího 

řízení.  

 Zadavatel rovněž do systému MS 2014+ vloží veškeré další dokumenty související se 

zadávacím řízením, o které bude ze strany ŘO OP PIK požádán. 

b) U zakázek, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejné zakázky 

dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů: 

 Po podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem podepsanou smlouvu, a další dokumenty 

vztahující se k zadávacímu řízení dle vzniklých potřeb souvisejících s průběhem zadávacího 

řízení.  

 Zadavatel rovněž do systému MS 2014+ vloží veškeré další dokumenty související se 

zadávacím řízením, o které bude ze strany ŘO OP PIK požádán. 

V případech kdy se neaplikuje Zákon, je příjemce povinen postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů 

Řídicího orgánu OP PIK (dále také jako „PpVD“ nebo „Pravidla“). U výběrových řízení, kde postupuje příjemce 

jako zadavatel dle Pravidel, se musí řídit Pravidly platnými v den vyhlášení zakázky. Rozhodné datum pro 

určení data platnosti Pravidel u dané zakázky je datum zveřejnění oznámení o zahájení výběrového řízení na 

profilu zadavatele. Pravidla tvoří součást obecné dokumentace k výzvám OP PIK zveřejněné na webu Řídicího 

orgánu OP PIK (http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/).  

Pokud projekt neobsahuje povinnost zrealizovat výběrové řízení v režimu Zákona, ani podle Pravidel, je tento 

postup nerelevantní.  

Řídicí orgán si do budoucna vyhrazuje právo změnit nebo doplnit Pravidla podle platných postupů a aktuální 

situace. 

 

7. Forma a výše podpory 

Podpora je poskytována formou dotace. 

Podpora bude poskytnuta v souladu s „Pravidly spolufinancování Evropských strukturálních a investičních 

fondů v programovém období 2014 – 20204“ a bude proplácena ex-post na základě dokladů předložených 

příjemcem v žádosti o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo 

ucelené etapy - fáze projektu) z vlastních zdrojů příjemce. 

 

7.1 Míra podpory – rozpad zdrojů financování  

Míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů. 

     

                                                           
4 Materiál Ministerstva financí schválený vládou ČR usnesením č. 583 ze dne 14. července 2014. 

http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/
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7.2 Maximální a minimální výše dotace 

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč. 

Projekty požadující dle míry podpory dotaci (a plánují dle toho úměrně nízké celkové způsobilé výdaje) nižší 

než minimální absolutní, jsou nepřijatelné a nebudou přijaty do hodnotícího procesu. Uvedené omezení platí 

pro žádost o podporu. Maximální absolutní dotace je nepřekročitelná. 

 

7.3 Informace o podmínkách veřejné podpory 

Podpora podle této Výzvy bude poskytována mimo režim veřejné podpory. 

 

7.4 Informace o křížovém financování 

Pro Výzvu programu podpory „Vysokorychlostní internet – III. výzva“ není křížové financování relevantní. 

 

8. Územní dimenze 

 Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha 

Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele (příjemce), nýbrž skutečné místo realizace 

projektu = realizace výdajů, tedy skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do 

příslušného regionu. 

 

9. Specifické podmínky programu 

 

9.1 Formální podmínky přijatelnosti projektu 

Formální podmínky přijatelnosti projektu: 

a) Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha. 

b) Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti uvedené ve Výzvě k jeho předložení. 

c) Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu. 

d) Projekt nesmí porušovat horizontální politiky EU a jejich základní principy, zejména: 

o rovné příležitosti mezi muži a ženami (rovnost mužů a žen, odstraňování diskriminace na základě 

pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, 

věku nebo sexuální orientace); 

o rovné příležitosti a nediskriminace (např. z důvodu sociálního vyloučení nebo zdravotního postižení); 

o udržitelný rozvoj (splnění právních předpisů EU a ČR v oblasti ochrany životního prostředí). 

Cíle projektu musí být v souladu s cíli programu a výzvy. 
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e) Povinností pro projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, 

které tvoří více než 50% celkových způsobilých výdajů, bude provést Finanční analýzu investice. Pro 

projekty s celkovými způsobilými výdaji nad 100 mil. Kč včetně a zároveň s investičními výdaji, které tvoří 

více než 50% celkových způsobilých výdajů, bude povinnost tzv. ekonomické analýzy, kde se budou 

zohledňovat socioekonomické dopady projektu podle nastaveného číselníku. Bližší informace k analýze 

nákladů a přínosů jsou uvedeny v dokumentu CBA – příručka žadatele. 

 

9.2 Ostatní podmínky Výzvy 

a) Podpora bude příjemci poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“) 

vydaného správcem programu obsahujícím i podmínky poskytnutí dotace a ostatní povinnosti příjemce 

dotace. 

b) Příjemce se dále řídí Pravidly způsobilosti a publicity. 

c) Příjemce je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití dotace určené k financování způsobilých 

výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou v podmínkách a podklady uchovat po dobu 

10 let ode dne ukončení projektu, a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky OP PIK v 

souladu s čl. 140 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013. 

d) ŘO sleduje pro účely monitoringu indikátory, mj. na úrovni jednotlivých projektů, ke kterým je příjemce 

povinen předávat data ukazatelů specifikovaných ve výzvě a v podmínkách programu (viz kapitola 3.3). 

e) Příjemce je povinen zachovat investice dle čl. 5.2 této výzvy po dobu pěti (5) let od přechodu projektu do 

centrálního stavu MS2014+: Projekt finančně ukončen ze strany ŘO, tj. nesmí být tato investice prodána 

nebo zcizena po výše uvedenou dobu. 

f) Příjemce je povinen vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace projektu dle podmínek v Rozhodnutí 

a v tomto místě rovněž po dobu nejméně pěti (5) let od přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+: 

Projekt finančně ukončen ze strany ŘO zachovat výstupy projektu. Po uvedenou dobu žadatel musí mít ve 

vlastnictví dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, který byl zcela nebo částečně pořízen z poskytnuté 

podpory5 a používat jej k podporovaným ekonomickým činnostem. Tato podmínka je rovněž zachována, 

pokud dojde k obměně (obnově), minimálně ve stejném rozsahu, majetku, jehož pořizovací cena byla 

zahrnuta příjemcem do způsobilých výdajů a na tyto způsobilé výdaje proplacena dotace. Příjemce je 

povinen o této skutečnosti (obměně/obnově majetku) informovat Poskytovatele dotace prostřednictvím 

MS2014+. 

g) Příjemce je povinen zajistit financování výdajů na realizaci projektu včetně DPH.  

h) Další povinnosti příjemce jsou stanoveny v Rozhodnutí obsahujícím i podmínky poskytnutí dotace a ostatní 

povinnosti příjemce. 

i) Rozhodnutí nebude vydáno v případě, kdy je na majetek žadatele vydáno usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí nebo usnesení o nařízení exekuce, pokud již tato řízení nebyla pravomocně skončena. 

 

                                                           
5 Touto podmínkou však není dotčeno právo příjemce nahradit podpořený majetek z důvodu jeho opotřebení či zastarání ve výše 

uvedené lhůtě za jiný majetek ve srovnatelné nebo lepší kvalitě, vyjádřené v pořizovacích cenách, který přímo souvisí s předmětem 
realizace projektu, za předpokladu, že ekonomická aktivita zůstane pro výše uvedenou dobu zachována. 
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9.3 Náležitosti žádosti o podporu 

Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit následující dokumenty:  

a) Studie proveditelnosti dle doporučené osnovy. 

b) Souhlasné stanovisko Odboru hlavního architekta eGovermentu Ministerstva vnitra, v případě, že 

nebudete pořizovat IS v rámci dotovaného projektu, toto stanovisko dokládat nemusí. 

c) Prohlášení k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

 

10. Ostatní ustanovení 

 

Na podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. 

Sankce za nedodržení podmínek programu jsou stanoveny v Podmínkách k Rozhodnutí.  

Účast v dalších programech podpory: na téže způsobilé výdaje projektu podpořeného z tohoto programu 

nelze poskytnout jinou podporu z prostředků strukturálních fondů EU.  

Příjemce dotace se ke dni vydání Rozhodnutí zavazuje nevyužít prostředky z Evropských strukturálních a 

investičních fondů na totožné opatření, vázané na poskytnutí dotace z Rozhodnutí. 

Pro účely hodnocení kritéria Hospodárnost rozpočtu se pro přepočet nabídky do CZK použije průměrný 

měsíční kurz ČNB měsíce předcházejícího datu vyhlášení výzvy. 

 

Dotace nesmí být vyplacena příjemci, který má neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení 

finančních prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora obdržená od 

poskytovatele z České republiky je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem. 

 

Schválení žádosti o změnu termínu realizace projektu je možné při dodržení těchto podmínek: 

a) Musí být dán objektivní důvod, proč příjemce není schopen bez vlastního zavinění dokončit 

realizaci projektu v termínu stanoveném výzvou. Jde o takový důvod, který by byl překážkou pro 

dodržení termínu pro kohokoliv, kdo by projekt realizoval, důvod tedy není subjektivní ve vztahu 

ke konkrétnímu příjemci. 

b) Je zodpovědností příjemce, aby byl schopen zdůvodnit, proč nemohl předvídat vznik události 

mající za důsledek zpoždění realizace. 

c) V případě, kdy příjemce nutnost posunu termínu neodůvodnil, nebo jej odůvodnil nedostatečně, 

ŘO OPPIK tuto žádost o změnu zamítne. 

d) K prodloužení termínu musí dojít až po zahájení fyzické realizace projektu. 

 

Odstranění vad žádosti, doložení dalších podkladů a úprava žádosti: 

a) Trpí-li žádost o poskytnutí dotace vadami, musí poskytovatel vyzvat žadatele o dotaci k odstranění 

vad; a to ve lhůtě 8 pracovních dnů6. 

                                                           
6 Bližší informace v dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část 
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b) ŘO prostřednictvím ZS/ZS může kdykoliv v průběhu řízení vyzvat žadatele o dotaci k doložení dalších 

podkladů nebo údajů nezbytných pro vydání Rozhodnutí. 

c) ŘO prostřednictvím ZS/ZS je oprávněn vyzvat žadatele o dotaci k doložení dokladu prokazující počet 

zaměstnanců. 

d) ŘO prostřednictvím ZS/ZS může žadateli o dotaci doporučit úpravu žádosti, lze-li předpokládat, že 

upravené žádosti bude zcela vyhověno; vyhoví-li žadatel o dotaci tomuto doporučení, posuzuje 

poskytovatel upravenou žádost.  

Žádosti o poskytnutí dotace, která byla pravomocně zcela nebo zčásti zamítnuta, lze novým rozhodnutím 

zcela vyhovět, případně z části vyhovět a ve zbytku ji zamítnout, souhlasí-li s tím žadatel o dotaci. Takovému 

rozhodnutí může předcházet postup upravený v bodech b) a c); Odstranění vad žádosti, doložení dalších 

podkladů a úprava žádosti.  

Zemřel-li žadatel o dotaci nebo zanikl-li žadatel o dotaci přede dnem vydání Rozhodnutí nebo návratné 

finanční výpomoci, poskytovatel řízení zastaví.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu si jako vyhlašovatel výzvy vyhrazuje právo provádět změny ve výzvě 

v souladu s bodem 5.2.4 Metodického pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů.  

U kolových výzev je nepřípustné provádět následující změny podmínek pro poskytnutí podpory:  

a) zrušení vyhlášené výzvy; 

b) snížení alokace výzvy; 

c) změnit maximální a minimální výši celkových způsobilých výdajů;  

d) změnit věcné zaměření výzvy; 

e) změnit definici oprávněného žadatele, tj. přidat nebo odebrat oprávněného žadatele;  

f) posunout nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu na dřívější datum; 

g) posunout datum ukončení příjmu žádostí o podporu na dřívější datum; 

h) změnit kritéria pro hodnocení projektů.  

U průběžných výzev je nepřípustné provádět výše uvedené změny pro žádosti o podporu, které již byly 

žadateli podány. 

Při změně výzvy vyhlašovatel výzvy stanoví datum nabytí účinnosti změny tak, aby zohledňovala 

předpokládanou dobu, kterou žadatel potřebuje, aby projekt (resp. žádost o podporu) změně přizpůsobil. 

V případě změny, u které je nutné provést úpravy v informačním systému MS2014+, vyhlašovatel výzvy 

stanoví datum nabytí účinnosti změny tak, aby zohledňovala předpokládanou dobu potřebnou pro provedení 

úpravy informačního systému. Vyhlašovatel výzvy řádně odůvodní a toto odůvodnění zveřejnění společně se 

změnou výzvy. Odůvodnění musí obsahovat popis změny, důvod provedení změny a případné dopady na 

administraci projektů ze strany žadatele / příjemce v informačním systému MS2014+ (toto ustanovení platí 

pouze pro změnu textu výzvy před ukončením příjmu žádostí o podporu).  

V relevantních případech vyhlašovatel výzvy uváží:  

a) způsob projednání změny (např. na monitorovacím výboru, projednání s žadateli/příjemci);  

b) zda uvést odůvodnění data nabytí účinnosti; 

c) zda uvést dopady změny na žadatele/příjemce a řídicí orgán (příp. další subjekty implementační 

struktury);  
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d) zda uvést případné dopady neprovedení změny na žadatele / příjemce a řídicí orgán (příp. další 

subjekty implementační struktury), včetně uvedení dopadů na informační systém MS2014+; 

e) zda uvést srovnání s úpravou v dalších výzvách (u výzev na synergické / komplementární projekty 

včetně dopadů na synergickou / komplementární výzvu).  

Změny výzev a navazující dokumentace ohlašovatel výzvy předem zveřejní na webových stránkách OP PIK 

(včetně odůvodnění) a zadává je do informačního systému MS2014+. MMR zajistí, aby změna výzvy byla 

zveřejněna na zastřešujících webových stránkách –  www.dotaceeu.cz. 

 

11. Informace o způsobu poskytování konzultací 

Informace o programu podpory a Výzvě Vám poskytne 

Agentura pro podnikání a inovace (API) 

Žitná 18, 120 00 Praha 2 

Tel. 800 800 777 

www.agentura-api.org 

Email: programy@agentura-api.cz  

Anebo Regionální kanceláře API ve všech krajských městech 

 

12. Základní pojmy programu  

 Udržitelnost a s ní související termín centrální stav MS2014+ : Udržitelnosti je doba, po kterou 

příjemce musí zachovat výstupy projektu včetně indikátorů. Doba udržitelnosti je přesně stanovený 

časový úsek od provedení poslední platby příjemci ze strany ŘO, tzn. od data nastavení centrálního 

stavu PP41 – „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“ v MS2014+. V této chvíli se vygeneruje plán 

Zpráv o udržitelnosti a příjemce je informován o zahájení doby udržitelnosti. 

 

13. Přílohy a navazující dokumentace k Výzvě 

Specifické přílohy: 

1. Vymezení způsobilých výdajů. 

2. Model hodnocení a kritéria pro hodnocení a výběr projektů. 

3. Osnova Studie proveditelnosti. 

4. Pravidla pro žadatele a příjemce – Zvláštní část. 

5. Vzor právního aktu o poskytnutí dotace / Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

6. Seznam zkratek. 

7. Specifikace technického standardu IS DTM. 

Specifické přílohy této výzvy jsou její nedílnou součástí. 

 

 

http://www.dotaceeu.cz/
http://www.agentura-api.org/
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Společné přílohy výzvy: 

1. Změna žadatele a prokazování splnění podmínky účetní ekonomické a daňové historie žadatele 
včetně prokazování historie subjektem odlišným od žadatele. 

2. Souhlas kraje s realizací projektu. 

3. Prohlášení k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

4. Příloha I Smlouvy o EU. 

5. Pravidla pro žadatele a příjemce – Obecná část. 

6. Pravidla pro výběr dodavatelů. 

7. Pravidla způsobilosti a publicity. 

8. Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu. 

9. Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek. 

10. Metodický pokyn řídícího orgánu OP PIK k podkladům k žádosti o podporu pro kontrolu obvyklých 
cen u stavebních prací a technologií. 

11. Číselník právních forem*. 

12. Pravidly spolufinancování ESIF v programovém období 2014 – 2020. 

 

Obecná dokumentace k Výzvě je k dispozici na webu Řídicího orgánu OP PIK 
(http://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/), v oddíle Společné 
přílohy dotačních programů OP PIK. 


