
1.11.2017, Čeladná

Seminář pro žadatele –1. výzva MAS 
Frýdlantsko-Beskydy 



➢ územní působnost je vymezena katastrálním územím 12 zakladatelských obcí –
Baška, Bílá, Čeladná, Frýdlant nad Ostravicí, Janovice, Kunčice pod Ondřejníkem, 
Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží a Staré Hamry.

➢ 36 členů – společenství obcí, podnikatel a neziskovek na venkově
➢ Sídlo: Obecní úřad, Čeladná 1
➢ Konzultace: Martina Havelková, Zuzana Pavlisková, Monika Martináková
➢ Úřední hodiny: dle telefonické domluvy
➢ Web: www.masfrydlantskobeskydy.cz,
➢ Facebook: Místní akční skupina Frýdlantsko-Beskydy
➢ Dotace ze 3 operačních programů: Integrovaný regionální operační program, 

Operační program zaměstnanost a Program rozvoje venkova

Informace o MAS

http://www.masfrydlantskobeskydy.cz/


➢ Představení výzvy

➢ Proces hodnocení a výběr projektů

➢ Pravidla zadávání veřejných zakázek

➢ MS 2014+ Postup při zakládání výzvy

➢ Důležité odkazy

Program semináře



➢ Číslo výzvy MAS: 1. výzva

➢ Číslo výzvy v ISKP2014+: 045/06_16_038/CLLD_16_01_054

➢ Název výzvy v ISKP2014+: 1.výzva MAS Frýdlantsko-Beskydy-IROP-
Cyklodoprava

➢ Druh výzvy: kolová

➢ Opatření integrované strategie IROP: Zvýšení podílu udržitelných forem 
dopravy

➢ Datum a čas vyhlášení výzvy a datum zahájení příjmu žádostí: 4.9.2017 
13:30

➢ Datum a čas ukončení příjmu žádostí: 6. 12. 2017 13:30

➢ Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

Představení výzvy



➢ Celková částka dotace: 7 809 000 Kč

➢ Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena

➢ Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 2 500 000 Kč

➢ Míra podpory: 95 %

Představení výzvy



Obecná pravidla - závazná pro všechny specifické cíle a výzvy
Specifická pravidla - Pro každou výzvu samostatný dokument -
Podporované aktivity, způsobilé výdaje (str. 94), hodnotící
kritéria, povinné přílohy …

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 53. výzvy: -
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7983cc5d-1452-
4885-9851-f38362fb6cf0/Specificka-pravidla_SC1-
2_CLLD_final.pdf?ext=.pdf

Představení výzvy – závazné dokumenty



➢ kraje,
➢ obce,
➢ dobrovolné svazky obcí,
➢ organizace zřizované nebo zakládané kraji,
➢ organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
➢ organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

Představení výzvy – oprávnění žadatelé



Obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, 
uživatelé veřejné dopravy

Představení výzvy – cílové skupiny



➢ Výstavba a modernizace samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se
společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a, b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících
k dopravě do zaměstnání, škol a službami

➢ Výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém
prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a, b, C9a, b nebo C10ab, sloužících k
dopravě do zaměstnání, škol a za službami

➢ Realizace liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru silnic a místních komunikací
v podobě vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty, piktogramových koridorů pro cyklisty nebo
vyhrazených jízdních pruhů nebo vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola, sloužících k
dopravě do zaměstnání, škol a za službami

➢ Součástí projektu může být budování doprovodné infrastruktury, např. stojanů na kola, úschoven
kol, odpočívadel a dopravního značení, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů

➢ Doplňkově lze do projektu zařadit zeleň, např. zelené pásy a liniové výsadby u cyklostezek

Představení výzvy – hlavní podporované aktivity



➢ realizace stavbou vyvolaných investic,

➢ zpracování projektových dokumentací,

➢ zpracování studie proveditelnosti,

➢ výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,

➢ provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,

➢ povinná publicita.

Představení výzvy – vedlejší podporované aktivity



➢ Na hlavní aktivity projektu musí být vynaloženo minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu

➢ Na vedlejší aktivity projektu může být vynaloženo maximálně 15 % celkových
způsobilých výdajů projektu

UPOZORNĚNÍ: Rozložení výdajů na hlavní a vedlejší aktivity projektu je předmětem
kontroly CRR při závěrečném ověření způsobilosti projektu.

Představení výzvy – aktivity



Viz kapitola 10 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v aktuálním znění
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 53. výzvy (str. 94):

Způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu:

➢ Např. výdaje na realizaci samostatných stezek pro cyklisty, stezek pro cyklisty a chodce, jízdních pruhů pro
cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací
včetně všech konstrukčních vrstev a opatření pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

➢ výdaje související s komunikací pro cyklisty – např. stojany, uzamykatelné boxy, podchody a lávky

➢ další související výdaje: příprava staveniště, demolice objektů……..

➢ výdaje na realizaci svislého a vodorovného dopravního značení vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty,
piktogramových koridorů pro cyklisty, vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola v hlavním
dopravním prostoru silnic a místních komunikací a na související úpravu svislého a vodorovného
dopravního značení těchto pozemních komunikací

➢ DPH

Představení výzvy – způsobilé výdaje



Způsobilé výdaje na vedlejší aktivity projektu např.:
➢ Stavby – výdaje související s komunikací pro cyklisty – odpočívadla, připojení sousedních

pozemků, výdaje na odůvodněné stavbou vyvolené investice, výdaje na stavební úpravy a opravy
hlavního dopravního prostoru silnic a místních komunikací v části vymezené upravovaným nebo
realizovaným vodorovným dopravním značením vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty,
piktogramových koridorů pro cyklisty a vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy a jízdní kola,

➢ Projektová dokumentace
➢ Nákup pozemků a staveb – do 10 % CZV
➢ Zabezpečení výstavby
➢ Výdaje na zpracování studie proveditelnosti, povinná publicita
➢ DPH

Představení výzvy – způsobilé výdaje



– např. výdaje na realizaci části projektu, která zasahuje mimo území vymezené v integrované 
strategii,

– výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci komunikací určených výhradně pěší dopravě,

– výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci, údržbu nebo opravu silnic
a místních komunikací přístupných automobilové dopravě (s výjimkou nutných úprav či přeložek),

– výdaje na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci polních a lesních cest,

– výdaje na běžnou údržbu, souvislou údržbu a opravu komunikací,

– výdaje na realizaci úschoven, parkovacích domů a parkovacích věží pro jízdní kola a jiných zařízení 
ke zpoplatněnému parkování jízdních kol,

– výdaje na realizaci nástupišť, přístřešků a čekáren zastávek veřejné dopravy,

– výdaje na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,

– výdaje nad stanovené limity…

Představení výzvy – Nezpůsobilé výdaje



1. Plná moc - pokud podepisuje statutární zástupce, je příloha nerelevantní

2. Zadávací a výběrová řízení - pouze uzavřená smlouva na plnění zakázky, případně
dodatky k ní

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele - žadatel od 8. 8. 2017 není povinen
překládat. Žadatel nahraje na záložce Dokumenty přílohu, ve které uvede, že
doložení přílohy je nerelevantní.

4. Výpis z rejstříku trestů - žadatel od 8. 8. 2017 není povinen překládat. Žadatel
nahraje na záložce Dokumenty přílohu, ve které uvede, že doložení přílohy je
nerelevantní.

5. Studie proveditelnosti - musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4E
Specifických pravidel.

Představení výzvy – povinné přílohy



6. Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility - Karta souladu projektu s
principy udržitelné mobility musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze
č. 5 těchto Pravidel.

Upozornění - Pokud projekt zahrnuje více samostatných řešení, musí být každá z
izolovaných částí projektu připravena v souladu s principy udržitelné mobility a tato
skutečnost musí přímo vyplývat z předložené Karty souladu s principy udržitelné
mobility

7. Čestné prohlášení o skutečném majiteli – nedokládají veřejnoprávní právnické
osoby

8. Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva
nahrazující územní řízení

Představení výzvy – povinné přílohy



9. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím
právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo
veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

➢ Stačí předložit žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním
úřadem (povinnost doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace)

10. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení
stavby

➢ zpracovaná autorizovaným projektantem,
➢ ověřená stavebním úřadem, resp. PD, která je součástí žádosti o SP,
➢ PD pro provádění stavby, jeli –již zpracována

Představení výzvy – povinné přílohy



11. Položkový rozpočet stavby

➢ Projektová dokumentace ve stupni pro SP – doloží stanovení výdajů za stavbu/stavební práce v 
členění podle způsobu jejich financování (zjednodušená tabulka –hlavní/vedlejší výdaje, 
způsobilé/nezpůsobilé výdaje).

➢ Ve stupni PD pro realizace stavby – položkový rozpočet stavby (stavební rozpočet je nutno 
členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, v pdf a v elektronické 
podobě jako výstup z rozpočtového softwaru.

➢ Ukončení ZŘ/VŘ – vysoutěžený položkový rozpočet stavby

Představení výzvy – povinné přílohy



12. Doklady k výkupu nemovitostí - Žadatel od 8. 8. 2017 není povinen předkládat doklady k 
výkupu nemovitostí

13. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů  - dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné 
peněžní příjmy

14. Smlouva o spolupráci - Smlouva o spolupráci musí být k žádosti o podporu přiložena v 
případě, že projekt má být realizován na území více obcí a žadatelem je jedna z těchto 
obcí.

Představení výzvy – povinné přílohy



7 61 00 - Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras

7 62 00 - Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras

7 64 01 - Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Příloha č. 3 Specifických pravidel

Představení výzvy - Indikátory



Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.

V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice 
vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby či modernizace 
komunikace pro cyklisty za hranicí MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za 
hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé.

Představení výzvy – místo realizace projektů



Je možné udělat cyklostezku přestavbou místní komunikace, konkrétně přestavbou tělesa (je tam 
rozbitý asfalt), které se použije jako podklad?

- V souladu s výzvou a specifickými pravidly se jedná o výstavbu nové cyklostezky – v trase, kde byla 
původně místní komunikace – tj. o podporovanou aktivitu. Nejedná se o rekonstrukci místní 
komunikace – ta by byla nezpůsobilá.

Může být způsobilé i vybudování cyklostezky z původní polní cesty?

- Pokud se jedná původně o polní cestu a po realizaci vznikne nová cyklostezka s řádným značením, tak 
je to způsobilé. Pokud je záměr pouze rekonstruovat polní cestu, tak to je nezpůsobilé.

Upravuje dokumentace ŘO podmínky na šířku a tloušťku nové cyklostezky?

- Pravidla způsobilých výdajů výzvy ŘO nestanovují rozmezí tloušťky ani šířky nové cyklostezky. U 
každého projektu se ale bude ověřovat efektivnost a hospodárnost. Každé řešení samozřejmě musí 
respektovat platné technické normy.

Otázky a odpovědi



Část cesty je dle pasportu místních komunikací vedena jako místní komunikace, je zájem tam 
vytvořit cyklostezku. Je to možné?

- Tento dotaz není pro ŘO, je nutné se informovat u obce. Cyklostezka podpořená z IROP může být 
v trase původně místní komunikace pro motorovou dopravu.

Otázky a odpovědi



Žádost je podána v předepsané formě.

– nesoulad mezi informacemi v žádosti o podporu v MS2014+ a ve studii proveditelnosti, 
nesoulad mezi jednotlivými přílohami (např. studie proveditelnosti vs. projektová 
dokumentace).

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci 
k výzvě.

– některá z povinných příloh chybí,

– některá z požadovaných příloh není úplná (např. žádost o stavební povolení), nebo není 
doložena požadovaném formátu (např. položkový rozpočet stavby).

Chyby v projektech



Projekt v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu s principy 
udržitelné mobility.

– Karta souladu nesplňující požadavky na doložení souladu s principy udržitelné mobility.

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.

– projekt se skládá z více izolovaných částí a zároveň řešení v jedné z těchto částí neodpovídá 
podporovaným aktivitám, např. pouze doplňující bezpečnostní opatření stávající cyklostezky, 
samostatná parkovací místa.

Chyby v projektech



Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu

– špatné zařazení aktivit/výdajů mezi hlavní a vedlejší, např. mezi hlavní výdaje jsou zařazeny 
výdaje na vyvolané investice, které spadají do vedlejších,

– mezi způsobilé výdaje jsou zařazeny výdaje dle pravidel nezpůsobilé
(a zvýrazněné v kapitole „Nezpůsobilé výdaje“),

– výdaje na vyvolané investice nejsou řádně odůvodněné.

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

– cílová hodnota indikátoru (počtu) neodpovídá hodnotě vycházející z projektové dokumentace 
a vztahující se k podporovaným aktivitám / cílům projektu.

Chyby v projektech



MAS Frýdlantsko-Beskydy

➢ Přijatelnost a formální náležitosti - do 29 pracovních dnů po ukončení příjmu
žádosti

➢ Věcné hodnocení - do 30 pracovních dnů od ukončení přijatelnosti a formálních
náležitostí

CRR

➢ kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti – do 24 pracovních dnů od ukončení
věcného hodnocení

➢ vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace – cca 4 měsíce od ukončení výběru na
MAS

Proces hodnocení a výběr projektů



➢ Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami SCLLD MAS Frýdlantsko-Beskydy
vychází se strategie a kapitoly 11. 1. 1 strategie

➢ Projekt je v souladu s podmínkami, s cíli a s podporovanými aktivitami výzvy

➢ Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro výzvu SCLLD – nenapravitelné kritérium

➢ Projekt respektuje maximální hranici celkových způsobilých výdajů

➢ Potřebnost realizace projektu je odůvodněná

➢ Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný – nenapravitelné kritérium

➢ Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu

Kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí



➢ Žádost o podporu je podána v předepsané formě

➢ Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele

➢ Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované
v dokumentaci k výzvě

Kritéria formálních náležitostí



1. V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby 
jejich eliminace

(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

10 bodů – žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika, včetně jejich eliminace

5 bodů – žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé fázi projektu/neuvedl nebo uvedl 
pouze částečně způsob eliminace rizik

0 bodů – žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna (hlavní) rizika v realizační fázi i ve fázi 
udržitelnosti a způsob jejich eliminace.

Věcné hodnocení



2. Předmětem projektu je výstavba nové cyklostezky nebo realizace liniového 
opatření pro cyklisty

Pokud se bude projekt zabývat rekonstrukcí (z více jak 50 % řešeného úseku v km) je toto kritérium nerelevantní.
(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

16 bodů – v celkové délce větší než 4 km

10 bodů – v celkové délce větší než 2,5 km – 4 km včetně

4 body – v celkové délce větší než 1 km – 2,5 km včetně

0 bodů – v celkové délce do 1 km včetně

Věcné hodnocení



3. Předmětem projektu je rekonstrukce, modernizace nebo úprava liniového 
opatření pro cyklisty

Pokud se bude projekt zabývat nově vybudovanou cyklostezkou (z více jak 50 % řešeného úseku v km) je toto 
kritérium nerelevantní. (Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

12 bodů – v celkové délce větší než 1,5 km

8 bodů – v celkové délce větší než 1 km – 1,5 km včetně

4 body – v celkové délce větší než 0,5 km – 1 km včetně

0 bodů – v celkové délce do 0,5 km včetně

Věcné hodnocení



4. Cena 1 m2 nově vybudované cyklostezky

Pokud se bude projekt zabývat rekonstrukcí (z více jak 50 % řešeného úseku v km) je toto kritérium nerelevantní

(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti) průměrná cena za 1 m2 nově vybudované cyklostezky 
je 900 Kč, rekonstrukce 1.400,- Kč (Zdroj vlastní + dokument Technologie konstrukcí cyklistických tras a 
komunikací II. Etapa).

10 bodů – v maximální hodnotě do 1800 Kč

5 bodů – v hodnotě 1800-2000 Kč

0 bodů – v hodnotě nad 2000 Kč

Věcné hodnocení



5. Cena 1 m2 zrekonstruované či modernizované cyklostezky nebo úpravy a realizace 
nového liniového opatření pro cyklisty

Pokud se bude projekt zabývat nově vybudovanou cyklostezkou (z více jak 50 % řešeného úseku v km) je toto 
kritérium nerelevantní.

(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

10 bodů – v maximální hodnotě do 1400 Kč

5 bodů – v hodnotě 1400-1800 Kč

0 bodů – v hodnotě nad 1800 Kč

Věcné hodnocení



6. Projekt zahrnuje realizaci nových parkovacích míst pro kola

(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie)

14 bodů – projekt zahrnuje realizaci více než 2 parkovacích míst pro kola

8 bodů – projekt zahrnuje realizaci 1 – 2 parkovacích míst pro kola

0 bodů – projekt nezahrnuje realizaci parkovacích míst pro kola

Věcné hodnocení



7. Projektem řešena cyklostezka nebo liniové opatření pro cyklisty se přímo napojuje 
na stávající liniovou cyklistickou infrastrukturu

(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

10 bodů – projektem řešená cyklostezka nebo liniové opatření pro cyklisty se přímo napojuje na 
stávající liniovou cyklistickou infrastrukturu

0 bodů – projektem řešená cyklostezka nebo liniové opatření pro cyklisty se přímo nenapojuje na 
stávající liniovou cyklistickou infrastrukturu

Věcné hodnocení



8. Výstupy projektu budou mít dopad na více než jednu obec v území MAS 
Frýdlantsko – Beskydy

(Zdroj informací – žádost o dotaci, studie proveditelnosti)

2 body – výstupy projektu mají dopad na více než jednu obec na území MAS

0 bodů – výstupy projektu mají dopad pouze na jednu obec

Minimální počet bodů: 31 bodů

Maximální počet bodů: 62 bodů

Věcné hodnocení



Žadatel může podat žádost o přezkum v případě, že nesouhlasí s výsledky 
hodnocení.

Možnost podat do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výsledku hodnocení.

Žádost o přezkum



➢ Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k 
výzvě̌ ŘO

➢ Projekt je svým zaměřením v souladu s výzvou ŘO

➢ Výsledky projektu jsou udržitelné

➢ Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti 
a zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen)

➢ Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory

➢ Výdaje na hlavní aktivity projektu odpovídají tržním cenám

➢ Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

➢ Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu

➢ V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů stanovené ve výzvě.

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti 



➢ Projekt je v souladu s Dopravní politikou ČR 2014-2020.

➢ K projektu žadatel v obcích, které mají méně než 50 tis. obyvatel, dokládá Kartu souladu projektu s 
principy udržitelné mobility.

➢ Projekt přispívá k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí.

➢ Projekt je v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013 – 2020.

Kritéria závěrečného ověření způsobilosti 



1. Zákon č. 134/2016 sb. o veřejných zakázkách – nadlimitní a podlimitní VZ

2. Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 
(MP) – upravuje veřejné zakázky malého rozsahu, zakázky malé hodnoty, zakázky 
vyšší hodnoty (příloha Obecných pravidel)

3. Obecná pravidla pro žadatele a příjemce – kapitola 5 a 6 – další pravidla stanovená 
poskytovatelem dotace

Pravidla zadávání veřejných zakázek



➢ Zadavatel stanoví předmět jedné zakázky tak, aby předmětem jedné zakázky byla:

✓ všechna plnění, tvořící jeden funkční celek

✓ všechna obdobná a spolu související plnění - související plnění jsou ta, která spolu
místně, věcně a časově souvisí

➢ U pravidelných či trvajících dodávek a služeb platí pravidlo účetního období/ předchozích 12
měsíců

➢ Shodná pravidla jako v zákoně:

➢ povinnost stanovit předmět zakázky v souladu se základními zásadami a v souladu zákonem
(§ 13 ZVZ, § 16 a násl. ZZVZ)

➢ zákaz neoprávněného dělení předmětu zakázky

MP – vymezení předmětu zakázky



➢ Zakázky na dodávky

➢ Zakázky na služby

➢ Zakázky na stavební práce

MP – Zakázky podle předmětu



Zakázka malé hodnoty – předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší než 2 000 000 Kč
bez DPH v případě zakázky na dodávky a/nebo služby

nebo 6 000 000 Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce

Zakázka vyšší hodnoty – zakázka na dodávky a/nebo služby, jejíž předpokládaná hodnota
činí více než 2 000 000 Kč bez DPH.

Zakázkou vyšší hodnoty je zakázka na stavební práce, jejíž předpokládaná hodnota činí
více než 6 000 000 Kč bez DPH.

Režim zakázky podle předpokládané hodnoty



Veřejný a dotovaný zadavatel

• Zakázky „mimo režim“ MP – předpokládaná hodnota zakázky činí méně
než 400 000,- Kč bez DPH, nespadají pod pravidla MP a lze realizovat přímý
nákup nebo objednávku

Zakázka od 400 000,- Kč bez DPH do 2 000 000 ,-Kč bez DPH = Zakázka
malého rozsahu dle MP, nutné soutěžit dle MP

Výše uvedené limity se vztahují vždy k předpokládané hodnotě veřejné
zakázky

Režim zakázky podle předpokládané hodnoty



MS2014+: Postup při zadávání výzvy  
https://mseu.mssf.cz

















Důležité odkazy

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci IROP výzva č. 68

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-68-
Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrastruktury-pro-vzdela



Děkujeme za pozornost a přejeme 
krásný zbytek dne 

Ing. Zuzana Pavlisková (731 161 081, pavliskova@masfb.cz)

Ing. Martina Havelková (739 372 584, havelkova@masfb.cz)

Využijte možnost osobní konzultace! Jsme tady pro Vás!
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