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KVALITNÍ  
PROJEKTOVÝ  
ZÁMĚR
„Jen kvalitní projektový záměr má šanci 
na úspěch“, tato věta pravidelně zaznívá 
na konzultacích projektů s potenciálními 
žadateli. Kvalita projektů je posuzována 
pomocí hodnotících kritérií včetně finanční 
a ekonomické analýzy, která má za cíl změřit 
dopady projektu vůči velikosti investice. Vy, 
příjemci dotace, investoři do vašich projek-
tových záměrů, jste si jistě na počátku pří-
pravy projektu zvážili následující otázky:

1.  Mám dostatek finančních zdrojů na pro-
financování projektu a poté i na jeho pro-
vozní fázi?

2.  Jsou provozní náklady na fungování pro-
jektu optimální a konkurenceschopné?

3.  Mám dostatek lidského kapitálu, který se 
mi postará o fungování projektu v době 
jeho udržitelnosti? Zvládnu jej zaplatit?

4.  Jak velká rizika vnímám a s jakou pravděpo-
dobností mohou ovlivnit výstupy projektu?

5.  Jsou předpokládané míry a počty dopadů 
spojených s realizací projektu reálné a za-
ložené na kvalitní analýze poptávky?

Udržení naplánovaného stavu je prověře-
ním kvality předprojektové přípravy pod-
ložené finanční analýzou.

Data uvedená ve finanční a ekonomické 
analýze musí být založená na reálných čís-
lech, aby vaše plány nebyly pouze vzduš-
nými zámky, ale přeměnily se v reálné 
hodnoty, které naplní cíle projektového 
záměru a potažmo i Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod.

TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ  
aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná
A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání vašeho projektu. Vše je dokonale připravené, skleničky pro slavnostní přípitek 
se plní šampaňským, u vchodu se hromadí hosté, vy pilujete poslední slova svého proslovu a na stole vedle vás leží zatím ještě svinutá 
slavnostní páska a ostré nůžky. O několik minut později se rozběhne provoz a vy musíte nastavit správný směr budoucí cesty vašeho 
záměru. A o tomto období existence projektu bude speciální číslo newsletteru, které držíte v rukou. Pojďme ale pěkně od začátku.   
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 UDRŽITELNOST 

Následující strany vysvětlují pojem udržitel-
nost projektu. Tento pojem lze vyjádřit také 
slovy stálost či zachování investice minimálně 
po dobu pěti let od ukončení fáze realizace 
projektu.  V této době je příjemce povinen dle 
Smlouvy o poskytnutí dotace dodržovat pravi-
dla daná Regionálním operačním programem 
Jihovýchod. 

Co  rozumíme  pod  pojmem  udržitel-
nost projektu, proč 5 let?

Příjemce je povinen zajistit zachování investi-
ce spolufinancované ze strukturálních fondů 
EU po dobu pěti let od ukončení projektu. 
Ve Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené 
mezi příjemcem a poskytovatelem dotace je 
stanoveno, že příjemce finanční podporu přijí-
má a zavazuje se projekt realizovat a zachovat 
jej po dobu stanovené udržitelnosti projektu. 
Zachovat investici znamená provozovat ji s péčí 
řádného hospodáře a zajistit, aby po výše uve-
denou dobu výstupy projektu naplňovaly jeho 
cíle, ke kterým se jako žadatel o dotaci zavázal 
v projektové žádosti. Mnozí čtenáři mohou 
udržitelnost projektu chápat jako abstraktní 
pojem, nicméně je třeba si uvědomit, že cílem 
každého projektu, ať za podpory evropských 
peněz či bez nich, je jeho životaschopnost 
a maximální uspokojení potřeb uživatelů.

Udržet výstupy projektu pět let je pouhá 
podmínka daná programem, kvalitní pro-
jekt však žije dál. (Vyjma měkkých aktivit 
projektu, např. propagace, marketingové 
aktivity atd.)

Z PŘÍJEMCE SE STÁVÁ  
PROVOZOVATEL

Projekt je slavnostně zahájen a začíná fáze 
provozu. O vývoji této fáze je nutné informo-
vat poskytovatele dotace, a to prostřednictvím 
monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti. 
Zpráva je předkládána průběžně v obdo-
bí pěti let od ukončení realizace projektu 1x 
ročně do 30 dnů od data „výročí“ ukončení 
realizace projektu. Monitorovací zprávu o udr-
žitelnosti projektu vyplní příjemce ve webové 
aplikaci BENEFIT7, vytiskne ji, podepíše a do-
ručí společně s přílohami na úřad. 

Příklad: 
Příjemce dotace ukončil projekt, jehož cílem je 
revitalizace veřejného prostranství – náměstí. 
Během doby udržitelnosti projektu je příjem-
ce povinen každý rok předávat poskytovateli 
dotace reálné informace o provozní fázi výstu-
pů projektu včetně popisu povolených změn 
a také změn plánovaných, jako jsou např. chys-
taný zásah do investice, změna provozovatele 
zařízení, nedodržení naplnění monitorovacích 
indikátorů apod. Údaje předané kontrolní 
skupině projektu v rámci monitorovací zprávy 
o zajištění udržitelnosti a jejích příloh by měly 
poskytnout jasné, úplné a pravdivé informace 

o provozní fázi projektu. Tyto informace jsou 
doplněny fotografiemi jednak k prokázání 
povinné publicity (např. foto pamětní desky) 
a také k doložení skutečného stavu, v našem 
případě náměstí. Dokládají se na CD, není 
nutné je tisknout. Monitorovací zpráva o za-
jištění udržitelnosti je dostupná přes systém  
BENEFIT7, který vám také na e-mailovou 
adresu, uvedenou u jména hlavní kontaktní 
osoby, bude zasílat každoročně upozornění, 
že se blíží termín podání monitorovací zprávy 
o zajištění udržitelnosti. K prokázání existen-
ce, vlastnictví a užívání majetku pořízeného 
z dotace poskytuje příjemce dotace doklady 
o vedení majetku v účetnictví, tedy inventár-
ní karty majetku, výpisy z hlavní účetní knihy. 
V případě, že vázne na majetku zástava, je 
nutné doložit vyjádření od věřitele, že závazek 
je řádně splácen dle platebního kalendáře.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace je třeba 
dodržet předem stanovené monitorovací in-
dikátory. Jednak ty, kterých bylo dosaženo již 
v době podání závěrečné žádosti o platbu, což 
v našem příkladu může být např. plocha rege-
nerovaného a revitalizovaného území, plocha 
regenerované a revitalizované zeleně či počet 
parkovacích míst a počet parkovišť, a dále těch, 
které nebyly naplněny v době administrace po-
slední žádosti o platbu. V našem případě byl 
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stanoven indikátor „počet pracovních míst“, 
který se v době udržitelnosti dokladuje pracov-
ními smlouvami a mzdovými listy s uvedením 
počtu odpracovaných hodin. Tato možnost, 
tedy naplnit indikátor, kterého v rámci závěreč-
né žádosti o platbu nebylo dosaženo, je dána 
pouze pro první monitorovací zprávu o zajiš-
tění udržitelnosti, v následujících letech již pří-
jemce prokazuje, že tyto indikátory stále udr-
žuje minimálně v té hodnotě, která je uvedená 
ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Indikátorům 
je dále věnována speciální kapitola. 

Revitalizace veřejného prostranství je charakte-
rem rekonstrukce a tudíž je třeba doložit ko-
laudační rozhodnutí, popřípadě prodloužení 
souhlasu s užíváním, pokud již nebylo předlo-
ženo dříve. 

Uvedený příklad spadá do kategorie projektů 
generujících příjmy dle čl. 55 nařízení Rady (ES) 
1083/2006, tedy musíte přepočítat finanční 
mezeru pomocí aplikace eCBA dle skutečného 
stavu. Nedokládá se u projektů v režimu ve-

řejné podpory a u projektů s celkovými výdaji 
do 1 mil. EUR.

Majetek je nutné pojistit a doložit pojistnou 
smlouvu včetně její přílohy, popřípadě novou 
pojistku a doklad o zaplacení pojistného. Tuto 
skutečnost prokazuje příjemce již v rámci zá-
věrečné žádosti o platbu. V době předložení 
monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti 
tedy příjemce prostřednictvím příslušných 
dokumentů doloží, že majetek je i nadále 
pojištěn. Těmito dokumenty jsou především 
doklad o úhradě pojistného, případně i nová 
smlouva o pojištění či její dodatek, pokud pů-
vodní smlouva byla sepsána na dobu určitou. 
V případě, že dojde k pojistné události, je tře-
ba tento fakt oznámit poskytovateli dotace 
včetně uvedení řešení této situace.

U projektů zaměřených na výstavbu a technic-
ké zhodnocení ubytovacích a stravovacích zaří-
zení s přímou vazbou na cestovní ruch je nutné 
získat certifikaci nebo vyšší stupeň certifikace 
v souladu s novou Oficiální jednotnou klasifika-
cí ubytovacích zařízení České republiky 2010–
2012. Certifikace musí být získána do roka 
od ukončení realizace projektu a musí zůstat 
platná po zbytek doby udržitelnosti projektu. 

Poskytovatel dotace v rámci kontroly v době 
udržitelnosti projektu, kterou označujeme jako 
ex-post kontrolu, provede prostřednictvím výše 
uvedených dokumentů kontrolu, zda jsou vý-
stupy projektu používány za účelem, který byl 
deklarován v žádosti o dotaci, tedy zda napří-
klad veřejné prostranství plní funkci místa pro 
setkávání občanů, komfortního zázemí pro po-
řádání kulturních, sportovních a dalších aktivit. 
Dále se ověřuje, zda nedochází k porušení pod-

mínek Smlouvy o poskytnutí dotace a dalších 
pravidel, za kterých byla projektu poskytnuta 
podpora, v uvedeném případě se sleduje, zdali 
jsou pořádané akce v souladu s plánovaným 
programem, který byl doložen v žádosti o dota-
ci, zda jsou uzavřeny nájemní smlouvy a smlou-
vy o výpůjčkách pro provozovatele těchto akcí, 
zdali aktivity nenaplňují znaky veřejné podpory, 
zdali jsou dodrženy monitorovací indikátory. 
Součástí kontroly ex-post je návštěva poskyto-
vatele dotace v místě realizace projektu min. 1 x 
za dobu udržitelnosti. Tato kontrola je velmi dů-
ležitá pro porovnání skutečného stavu provozu 
projektu se žádostí BENEFIT7 a také s informa-
cemi poskytnutými v monitorovacích zprávách, 
tedy zda je náměstí opravdu funkční s jasným 
provozním řádem a cenovými podmínkami 
pronájmu, které jsou veřejně přístupné, a sou-
časně zda majetek, pořízený z dotace, se také 
fyzicky na náměstí nachází, v tomto případě je 
to např. kontrola mobiliáře či počtu parkovacích 
míst. Případná zjištění z této kontroly, která ne-
budou ze strany příjemce náležitě zdůvodněna 
a napravena, mohou vést k odebrání dotace.

Neváhejte s námi konzultovat i v době 
udržitelnosti váš projekt, naším společným 
úsilím je naplnění a udržení cíle projektu 
a jeho kvalitního výstupu. Vyplňujte údaje 
do správného typu monitorovací zprávy, 
tedy do „Monitorovací zprávy o zajištění 
udržitelnosti“. Neopomíjejte v systému 
BENEFIT7 vyplnit aktuální stav dodržování 
a naplňování horizontálních témat, jako 
jsou rovné příležitosti a environmentální 
kritéria. 
Nepodceňujte tuto fázi realizace projektu.
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NE VŽDY MUSÍ BÝT  
PŘÍJEMCE DOTACE 
SOUČASNĚ  
PROVOZOVATELEM 
PROJEKTU

Příjemce nesmí majetek pořízený z dotace 
po dobu pěti let převést na jinou osobu 
bez předchozího písemného souhlasu 
poskytovatele. Příjemce může majetek 
pronajmout či půjčit jiné osobě, avšak 
tento úkon musí být proveden na základě 
otevřeného výběrového řízení a se sou-
hlasem poskytovatele dotace. Podmínka 
otevřeného výběrového řízení nemusí být 
naplněna, pokud subjekt veřejného sek-
toru (veřejný zadavatel) zřídil společnost 
za účelem poskytování služby, při které 
je majetek z projektu využíván a je jejím 
100% vlastníkem a  současně:

•  ovládá její řízení a kontrolu stejně jako 
v případě své organizační složky;

•  daná firma působí převážně na lokálním 
trhu v jurisdikci zadavatele;

•  z její činnosti nesmí mít prospěch žádný 
soukromý subjekt.

Doklad prokazující tuto skutečnost musí být 
doložen spolu s žádostí o podporu. Příjemce 
musí zabezpečit, že pronajatý majetek poří-
zený z dotace nebude dále jeho nájemcem či 
vypůjčitelem přenechán k užívání třetí osobě. 

Příklad: 
Projekt řeší rekonstrukci náměstí, příjemce 
dotace je město či obec. V žádosti o do-
taci a ve finanční a ekonomické analýze 
příjemce dotace zmiňuje příjmy za krátko-
dobé a dlouhodobé pronájmy a dále infor-
mace o bezúplatných výpůjčkách prostor 
náměstí. Příjemce dotace musí splnit ná-
sledující podmínky:

1.  pronájem může uskutečnit na základě 
otevřeného výběrového řízení; pro za-
chování transparentnosti tohoto proce-
su je dostačující vytvoření a zveřejnění 
ceníku za pronájem a provozního řádu 
tak, aby všichni potencionální zájemci 
měli rovné podmínky pro získání nájmu;

2.  v případě krátkodobého pronájmu 
(do 30 dnů), např. stavební zábory, 
umístění reklamních zařízení či pořá-
dání kulturních, sportovních nebo vý-
stavních akcí, nemusí příjemce dotace 
žádat o souhlas poskytovatele dotace 
s pronájmem pro každou akci zvlášť, 
ale stačí, když informuje o těchto pro-
nájmech v monitorovací zprávě;

3.  v případě dlouhodobých pronájmů 
(nad 30 dnů), např. pronájem prostor 
pro zahrádky restaurací, je příjemce 
dotace povinen žádat souhlas s proná-
jmem poskytovatele dotace pro každý 
jednotlivý případ. Stejně tak to platí pro 
případy krátkodobých pronájmů typu 
provádění výkopových prací a vyhra-
zení dlouhodobého parkovacího místa 
(pouze pro hendikepované).

4.  pro akce, konané ve veřejném neko-
merčním zájmu (např. konání školní be-
sídky), je použita výpůjčka. Tato forma 
se může použít pouze bez úplaty.

Poskytovatel dotace musí být informován 
o výše uvedených pronájmech a výpůjč-
kách jednak z hlediska sledování příjmů 
z projektu pro projekt nad 1 mil. EUR dle 
čl. 55 nařízení Rady (ES) 1083/2006 a dále 
pro posouzení veřejné podpory, zda pro-
jekt nenarušuje tržní prostředí. Pro po-
souzení veřejné podpory se bere v úvahu 
účel pronájmu a místní působnost aktivit 
projektu a dále fakt, že přirozenou funkcí 
náměstí je poskytování prostor pro po-
řádání kulturních a sportovních akcí, pro 
občanskou vybavenost, jako jsou parko-
vací plochy a dále prostory pro podporu 
podnikání (možnost předzahrádek u re-
staurací, novinové stánky apod.). 

Příjemce dotace vždy nese plnou odpo-
vědnost za zachování výstupů projektu 
po dobu udržitelnosti. U pronájmu a ze-
jména v případech, kdy je provozovate-
lem jiná osoba než příjemce dotace, je 
nezbytnou součástí smlouvy o pronájmu 
ujednání obchodních podmínek ohledně 
účelu využití prostor, provozního řádu 
a dalších náležitostí, ke kterým se příjem-
ce dotace zavázal v žádosti o dotaci. Např. 
město provedlo rekonstrukci kulturního 
domu a provozovatelem je podnikatelský 
subjekt.
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SLEDUJTE PŘÍJMY  
Z PROJEKTU A VÝDAJE 
NA PROVOZ
Některé projekty v době udržitelnosti dosahují 
určité výše příjmů, které v době přípravy byly 
plánovány, ale také ty, které vznikly neočeká-
vaně. V této situaci je nutné tyto příjmy vyčís-
lit ve vztahu k přijaté dotaci a dokládat spolu 
s monitorovací zprávou o udržitelnosti projek-
tu výpočet finanční mezery v aplikaci eCBA. 
Tato aplikace provádí výpočet na základě 
vstupních dat automaticky. Postup pro vypl-
nění dat pro výpočet finanční mezery v rámci 
aplikace eCBA je uveden na webových strán-
kách Regionálního operačního programu Ji-
hovýchod (www.jihovychod.cz), odkaz eCBA.

Za příjmy odpovídající definici dle čl. 55 lze 
považovat příjmy, které jsou hrazeny uživateli 
za aktivity vytvořené díky realizaci projektu 
(např. vstupné), příjem z prodeje propagačních 
materiálů a reklamy, příjmy z pronájmu a z po-
platků za parkování, z dotace s charakterem 

poplatku vázaného na určitý úkon (dotace 
na hodinu otevírací doby, na návštěvníka), pří-
jmy z mýtného, zůstatková hodnota projektu 
a také úspory provozních výdajů. 

Do provozních výdajů patří výdaje na dosa-
žení, zajištění a udržení těchto příjmů: platby 
za energie, teplo, vodu, pojištění, opravy, údrž-
ba, úklid, mzdy zaměstnanců i brigádníků, ho-
noráře umělců, autorské poplatky a další.

Identifikace příjmů probíhá na základě přírůst-
kové metody, tj. srovnáním nulové a investiční 
varianty. Za nulovou variantu lze považovat 
neexistenci jakéhokoliv provozu v předmětu 
projektu, investiční a tedy i rozdílová varianta je 
pak provoz projektu tak, jak v současnosti pro-
bíhá. Výpočet finanční mezery je následně za-
ložen na definici čistých příjmů, tedy rozdílem 
celkových příjmů dle čl. 55 a provozních výda-
jů. Vývoj výše finanční mezery je sledován až 
do okamžiku uzavření programu. Do té doby 
tedy může být příjemce na základě aktualizace 
výpočtu finanční mezery vyzván k navrácení 
části proplacených prostředků. 

Výše uvedená povinnost platí pro projekty s cel-
kovými výdaji nad 1 milion EUR nezakládající 
veřejnou podporu dle článku 55 nařízení Rady 
(ES) 1083/2006, v opačném případě se příjmy 
z projektu nesledují a neprovádí se výpočet fi-
nanční mezery. Detailní informace k této pro-
blematice najdete v Newsletteru 03/2011.

Příjemce je povinen nejpozději v okamžiku po-
dání poslední Žádosti o platbu a dále v každé 
monitorovací zprávě o udržitelnosti informo-
vat úřad o skutečné výši jiných peněžních 
příjmů. Jde o příjmy z realizace projektu, např. 

prodej nebo pronájem zařízení nahrazované-
ho projektem, prodej železného šrotu, dřeva, 
které bylo odstraněno v důsledku realizace 
projektu. Pokud je takto vykázaná výše příjmů 
vyšší, než je plánováno ve Smlouvě o poskyt-
nutí dotace, bude příjemce vyzván k navrácení 
části proplacených prostředků, pokud již ne-
došlo ke krácení v rámci žádosti o platbu.

Příklad: 
Cílem projektu byla výstavba nové mateřské 
školy. Původní nemovitost byla v nevyhovují-
cím stavu a její rekonstrukce nebyla efektivní. 
Město, jako příjemce dotace, se rozhodlo pů-
vodní budovu MŠ prodat. Odhad příjmů byl 
stanoven na základě znaleckého posudku cen 
nemovitostí. Předpokládaný příjem z prodeje 
nemovitosti byl již zohledněn v žádosti o dotaci, 
tedy o tento příjem byly sníženy celkové způ-
sobilé výdaje z důvodu zamezení duplicitního 
financování projektu. Skutečná prodejní cena 
však byla vyšší, než plánovaná v žádosti o dota-
ci a Smlouvě o poskytnutí dotace, příjemce do-
tace bude tedy vyzván k navrácení části dotace.

Příjmy a výdaje z projektu by měly být 
jasně a jednoznačně účetně odděleny způ-
sobem analytické evidence, aby byla zajiš-
těna jejich prokazatelnost. Je to důležité 
zejména u provozních výdajů, kde není jas-
ná přímá vazba na projekt (např. náklady 
na zimní údržbu veřejného prostranství, 
dětského hřiště, přestupního terminálu 
apod.). V tomto případě je nutné stanovit 
a doložit poměr těchto konkrétních výda-
jů vůči celkovým výdajům na tyto služby, 
např. podíl prací v rámci celého města po-
dle konkrétních typů výdajů. Příjemci musí 
být schopni průkazně všechny operace 
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dokladovat dle relevantních nařízení ES při 
následných kontrolách a auditech. 

Konzultujte s námi otázku příjmů u vaše-
ho projektového záměru, pomůžeme vám 
definovat příjmy dle pravidel ROP Jihový-
chod pro výpočet finanční mezery.

UDRŽUJTE PROJEKT 
VČETNĚ INDIKÁTORŮ

Indikátory jsou důležitým měřitelným prv-
kem projektu, ke kterému jste se zavázali 
ve Smlouvě o poskytnutí dotace. Jejich 
hodnoty byly ze strany poskytovatele do-
tace ověřeny v době před proplacením zá-
věrečné Žádosti o platbu, a to s výjimkou 
těch indikátorů, jejichž naplnění je možno 
zajistit nejpozději do roka od ukončení 
projektu, např. pracovních míst. Indikátory 
jsou středem pozornosti i v době udržitel-
nosti, ve které pro vás, jako provozovatele 
vzniklé infrastruktury, získávají další rozměr 
svého významu, neboť jejich udržení v de-
klarované míře ovlivňuje mimo jiné také 
výši provozních výdajů. Ať se jedná o plo-
chu dětského hřiště, plochu vybudované 
či zrekonstruované tělocvičny, veřejného 
prostranství, o počet zaměstnanců v hote-
lu či délku vybudované cyklostezky anebo 
zrekonstruované silnice, to vše jsou výstu-
py projektu, na jejichž údržbu vynakládá-
te finanční prostředky, a to v takové míře, 
aby byl zachován původní rozsah a kvalita 
výstupů. Výše provozních výdajů a příjmů 
(máte-li nějaké) se samozřejmě může lišit 
od hodnot, jež jste prostřednictvím aplika-

ce eCBA udávali v době předložení žádosti 
o dotaci, avšak rozdíl by neměl být takové-
ho rozsahu, aby ovlivnil ekonomiku fungo-
vání projektu a potažmo i výši dotace. 

Indikátory byly pro jednotlivé typy projek-
tů nastaveny tak, aby zachycovaly základní 
měřitelné parametry vzniklé infrastruktury, 
proto jejich udržení úzce souvisí s udržením 
projektu jako takového, především z po-
hledu zajištění nabídky kvalitní infrastruk-
tury. Počítejte také s jednorázovými, tzv. 
udržovacími investicemi, ke kterým bude 
docházet v rámci určitých intervalů. Tyto 
intervaly jsou závislé na typu infrastruktu-
ry, četnosti jejího využívání a otázce míry 
jejího opotřebení uživateli a morálního za-
starávání. Udržovací investice jsou u větši-
ny projektů záležitostí, jejíž řešení přichází 
na pořad dne zpravidla až po ukončení 
5leté doby udržitelnosti sledované posky-
tovatelem dotace, nicméně neměli bychom 
na ně zapomínat a měli bychom s nimi po-
čítat v rámci predikce provozní stránky pro-
jektu nejen v eCBA, ale také ve skutečných 
ročních rozpočtech. 
V době udržitelnosti projektu ověřuje 
poskytovatel dotace dodržení indikátorů 
prostřednictvím kontroly monitorovací 
zprávy o udržitelnosti projektu v rámci 
administrativní části kontroly a také pro-
střednictvím kontroly skutečného stavu 
v rámci fyzické kontroly. Fyzická kontrola 
na místě realizace se provádí minimálně 1x 
za dobu udržitelnosti. Vedle této kontro-
ly, která je vám vždy dopředu oznámena, 
je poskytovatel dotace oprávněn vykonat 
tzv. monitorovací návštěvu, která nemá 
prvky oficiální kontroly, a tudíž u ní není 

vyžadována vaše přítomnost. K takovým 
situacím zpravidla dochází na základě zjiš-
tění skutečností, které jsou v rozporu s cíli 
projektu a podmínkami pro využívání jeho 
výstupů, které se poskytovatel dotace do-
zvídá od třetích subjektů, a slouží k ově-
ření těchto rizikových skutečností. Proto 
je důležité věnovat pozornost fungování 
a tedy i udržení všech výstupů vašeho 
projektu průběžně a ne pouze v době pří-
pravy na ohlášenou kontrolu. 

S kontrolami během doby udržitelnosti je 
nutné počítat. Kontrolu neprovádí jen po-
skytovatel dotace, ale také další instituce 
(např. Ministerstvo financí ČR, Evropská 
komise, Nejvyšší kontrolní úřad ČR a dal-
ší.). Někteří z našich příjemců již mají zku-
šenosti i s kontrolou ze strany zástupců 
Evropského účetního dvora. Doporučuje-
me všem kontrolám věnovat dostatečnou 
pozornost a v rámci přípravy provést revizi 
výstupů projektu, zda se v místě realizace 
nachází skutečně všechno, co bylo z dota-
ce pořízeno. 
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Stanovených hodnot indikátorů jste povi-
nni dosáhnout nejpozději v době proplá-
cení závěrečné žádosti o platbu, s výjim-
kou indikátoru „počtu pracovních míst“ 
a „certifikace ubytovacích kapacit“. Pro 
tyto dva indikátory je termín jejich splně-
ní posunut, a to do doby předložení první 
monitorovací zprávy o zajištění udržitel-
nosti projektu. Velmi stručně si nyní zre-
kapitulujme problematiku pracovních míst 
z pohledu ROP Jihovýchod:

•  nositelem pracovního místa je příjemce 
(výjimkou je zřízení pracovního místa 
v rámci příspěvkové organizace příjemce 
či člena svazku obcí);

•  za nově vytvořená pracovní místa se ne-
považují pracovní místa vzniklá v rámci 
realizačního týmu projektu a dále pra-
covní místa na základě dohody o prove-
dení práce a dohody o pracovní činnosti;

•  pracovní místo musí souviset s výstupy 
projektu a jeho doložení je provádě-
no prostřednictvím relevantních doku-
mentů, jako je pracovní smlouva, náplň 
práce, případně mzdové listy a dále 
prostřednictvím přepočteného stavu za-
městnanců;

•  v případě, že pracovní místo nevzniklo, je 
nutné prokázat poskytovateli dotace, že 
příčinou není nečinnost na straně příjem-
ce, ale aktuální situace na trhu práce, kde 
se vaše snaha o získání zaměstnance stře-
tává s poptávkou po pracovní příležitosti 
(doložíte tedy potvrzení z úřadu práce, že 
nabídka zaměstnání je zařazena v jeho 

evidenci, případně inzeráty v novinách či 
na vlastních webových stránkách);

•  podrobněji se otázce pracovního místa vě-
nuje metodický pokyn 1/2009 EX, uveřej-
něný na našich internetových stránkách.

POKUD SE INDIKÁTOR 
NENAPLNÍ?
A co se děje v případě, kdy indikátor ne-
bude naplněn, resp. nebude jeho hodno-
ta zachována po dobu udržitelnosti pro-
jektu? Jelikož jste se k daným hodnotám 
zavázali ve Smlouvě o poskytnutí dotace, 
musí poskytovatel dotace provést posou-
zení možnosti indikátor nenaplnit. Toto 
posouzení má dvě základní části. V první 
fázi je posuzováno to, zda nenaplnění in-
dikátoru nemá zásadní vliv na fungování 
výstupu projektu a udržení jeho cíle. Dru-
há část posouzení je reprezentována pře-
hodnocením vašeho projektu a zjištěním, 
kolik bodů v rámci věcného hodnocení 
projektu by váš projekt získal, pokud by již 
na začátku byla hodnota indikátoru nižší, 
či nulová. Většina indikátorů se buď pří-
mo, nebo přeneseně odráží v hodnotících 
kritériích. Výsledkem přehodnocení pro-
jektu může být zisk menšího počtu bodů, 
v horším případě může být tento přehod-
nocený počet bodů pod bodovou hranicí 
pro přidělení dotace v rámci konkrétního 
Výboru Regionální rady, na kterém byl 
váš projekt schválen k poskytnutí dotace, 
což s sebou přináší riziko odebrání 100 % 
dotace. Vždy udělejte maximum proto, 
abyste indikátory vašeho projektu napl-

nili a udrželi po stanovenou dobu. Jaké-
koli náznaky problémů s jejich naplněním 
s námi dopředu konzultujte.

ARChIVUJTE VEŠKE-
ROU DOKUMENTACI
Jsou stanoveny dvě současně běžící lhůty 
pro uchování veškerých originálů dokladů, 
souvisejících s realizací projektu a jeho fi-
nancováním, a to:

•  10 let po ukončení poslední platby 
na projekt ROP Jihovýchod, na jednom 
místě dle zákona 563/1991 Sb., o účet-
nictví, v platném znění. Pokud pro vy-
brané dokumenty a doklady stanoví 
předpisy ČR lhůtu delší než deset let, 
bude postupováno podle právních před-
pisů ČR. 

•  zároveň 3 roky od ukončení programu 
dle čl. 88 a následujících Nařízení Rady 
(ES) 1083/2006.

Archivujte způsob, jakým provádíte pu-
blicitu projektu (např. novinové články), 
uvidíte, že se vám tyto materiály budou 
hodit, až budete připravovat monitorovací 
zprávu o udržitelnosti projektu.
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ChRAŇTE MAJETEK  
POŘÍZENÝ Z DOTACE

Příjemce je povinen pojistit majetek proti 
jeho poškození, zničení a ztrátě po celou 
dobu pěti let ode dne ukončení realizace 
projektu. Jakékoliv změny týkající se po-
jistné smlouvy a hlášení o pojistné události 
je příjemce povinen neprodleně předložit 
poskytovateli.

ZAChOVEJTE  
PRAVIDLA PUBLICITY

Okamžikem poskytnutí dotace na realizaci pro-
jektu má každý příjemce povinnost informovat 
veřejnost o spolufinancování projektu z fondů 
EU. Sdělení o využívání prostředků strukturál-
ních fondů musí obsahovat následující:

•  evropský symbol v souladu s grafickými 
normami stanovenými v příloze Nařízení 
Komise a odkaz na Evropskou unii;

•  odkaz na příslušný fond – v případě ERDF: 
Evropský fond pro regionální rozvoj;

•  prohlášení, které zdůrazňuje přínos inter-
vence Společenství, nejlépe pak ve znění 
„Investice do vaší budoucnosti“;

•  logotyp ROP Jihovýchod; 

•  logotyp příslušného kraje, na jehož úze-
mí je projekt realizován – pokud projekt 
získal podporu i od kraje.

Přesný postup, jak dostát povinnosti in-
formovat o spoluúčasti EU na financová-
ní projektu, udávají Pravidla pro publici-
tu. Pravidla pro publicitu jsou uveřejněna 
na www.jihovychod.cz vždy u vyhlášené 
výzvy v části pro žadatele – aktuální výzvy, 
nebo v jejich nejaktuálnější podobě v části 
pro žadatele – dokumenty ke stažení.

Nedodržení požadavků na publicitu pro-
jektu je porušení podmínek programu 
a Smlouvy a je důvodem pro krácení dotace.
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A CO UDRŽITELNOST 
U MĚKKÝCh  
AKTIVIT?
Jedna z oblastí podpory v ROP Jihovýchod 
je věnována propagačním a marketingo-
vým aktivitám v souvislosti s cestovním 
ruchem. Cílem poskytnuté dotace je na-
startovat nebo rozšířit propagaci turistické 
nabídky subjektů v kraji Vysočina a v Jiho-
moravském kraji. Výstupem těchto typů 
projektů je pak řada tištěných propagač-
ních materiálů, webové stránky, informač-
ní kiosky, reklama v médiích a další prvky 
marketingu, používané pro oblast cestov-
ního ruchu. I přestože se jedná o aktivity 
a výstupy, které nejsou zpravidla trvalé po-
vahy, jako je tomu u investičních projektů 
zaměřených na novostavby, rekonstrukce či 
vybavení, i zde je vyžadována a kontrolová-
na udržitelnost. Na udržitelnost těchto tzv. 
měkkých projektů je nutné se dívat nejen 
z pohledu finančního, ale i věcného, a její 
základ opět vychází z doby přípravy žádos-
ti o dotaci. Z doby, kdy jste si vybírali směr 
a způsob propagace turistického produktu. 
Cílem tohoto výběru bylo nastartovat účin-
nou a efektivní propagaci. A v této propa-
gaci byste také měli v době udržitelnosti 
a i po jejím skončení pokračovat. Při vašem 
rozhodování o konkrétní podobě navazují-
cí propagace v době udržitelnosti hrají roli 
jednoznačně finanční možnosti, nicméně 
v potaz byste měli brát také věcnou strán-
ku, např. rozsah a aktuálnost prostředku, 
kterým propagaci provádíte či aktuální in-
formace a znalosti o trendech v marketingu 
cestovního ruchu a také o specifických po-

třebách cílových skupin, na které svou po-
zornost zaměřujete. Podrobně o způsobu 
a rozsahu zajištění udržitelnosti hovoří me-
todický pokyn č. 6/2010 EX, připomeňme 
si nyní alespoň velmi stručně základní body:

a)  u propagačních materiálů (letáky, bro-
žury) a předmětů (drobné propagační 
předměty) doložte v rámci monitorova-
cí zprávy o udržitelnosti vzorky výstu-
pů, informace o tom, kolik z nich máte 
ještě k dispozici, dále uveďte, zda jste 
provedli aktualizaci, dotisk či jste na zá-
kladě odůvodněných podkladů přešli 
na jiný způsob propagace.  V případě, 
že neprovádíte dotisk ani aktualizaci, 
uveďte, z jakého důvodu tak nečiníte 
a jakým jiným vhodným způsobem jste 
například rozdané letáky a brožury na-
hradili.

b)  propagační předměty v podobě hmot-
ného majetku, pevně spojené se zemí 
popř. přenosné (informační tabule, 
uvítací tabule, informační kiosky, sto-
jany na letáky, bannery, nakoupené 
billboardy, plachty, audio průvodci, PC 
v informačních centrech, kostýmy, atd.), 
musíte mít po celou dobu udržitelnosti 
k dispozici a v tomto případě je nutné 
zajistit také pojištění těchto výstupů;

c)  pokud jste získali dotaci na rozjezd kul-
turní akce, jejich konání musí být zajiš-
těno po celou dobu udržitelnosti; 

d)  pětiletá udržitelnost je vyžadována také 
u webových stránek, marketingových 
a vizuálních studií, přičemž důležitou 

roli zde hraje jejich aktualizace a vyu-
žívání studií pro další rozvoje destina-
ce  – způsob, jakým s těmito výstupy 
pracujete, popište vždy např. do přílohy 
k monitorovací zprávě;

e)  prokazování udržitelnosti prezentací 
na veletrhu je vyžadováno pokračující 
účastí na veletrhu (individuální účast či 
účast prostřednictvím dalšího subjek-
tu), přičemž druh veletrhu není závaz-
ný, avšak z logiky věci vyplývá, že by se 
mělo jednat o veletrh s podobným za-
měřením; toto platí i pro výstavy.

V souvislosti s prokazováním udržitelnosti 
měkkých aktivit doporučujeme věnovat 
pozornost zejména slovnímu komentáři 
uvedenému v příloze k monitorovací zprá-
vě, který bude rekapitulovat vaše aktivity 
v oblasti propagace cestovního ruchu.  
V průběhu roku shromažďujte inzeráty, 
které publikujete, uchovávejte fotodoku-
mentaci propagačních akcí, veletrhů a vý-
stav, kterých se účastníte. To vše se vám 
pak může hodit při prokazování udržitel-
nosti projektu. 
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ZÁSAhY DO UDRŽI-
TELNOSTI PROJEKTU, 
ANEB NE VŽDY SE 
DÁ VŠE PŘEDEM  
NAPLÁNOVAT…

V průběhu doby udržitelnosti projektů 
může nastat situace, se kterou příjemce 
dotace v době přípravy projektu nepočí-
tal. Jedná se o zásahy do investice v době 
udržitelnosti projektu, které mohou vý-
znamným způsobem omezit či znemožnit 
užívání výstupů projektu. 

Jedná se obecně o tyto druhy zásahů:
1.  zásahy do investice z důvodu havárie 

a jiných nepředvídatelných událostí po-
dobného charakteru;

2.  zásahy do investice, které vedou k trvalé 
změně projektu zejména z hlediska in-
dikátorů a technických parametrů. In-
vestici nelze uvést do původního stavu. 
V těchto případech bude požadována 
vratka dotace vztahující se ke způsobi-
lým výdajům dotčeným zásahem zpět 
do rozpočtu Regionální rady Jihovýchod. 

3.  zásahy do investice, které lze uvést 
po posouzení technického řešení 
do původního stavu.

Pro akceptovatelnost výše uvedených zá-
sahů do investice, financované z ROP Ji-
hovýchod v době udržitelnosti projektu, je 
nutné dodržet následující podmínky:

•  povolení poskytovatele dotace na zákla-
dě žádosti;

•  zachování účelu, cíle a indikátorů pro-
jektu po dobu udržitelnosti projektu;

•  uvedení investice do původního stavu, 
splnění technických norem a použitých 
technologií je následně ověřováno;

•  po dobu zásahu se pozastavuje lhůta 
udržitelnosti projektu;

•  u výdajů, vynaložených na uvedení in-
vestice do původního stavu, je ze strany 
kontrolních orgánů posuzována hospo-
dárnost a efektivnost;

•  zajištění běhu záruční doby od ukonče-
ní zásahu do investice po dobu udržitel-
nosti projektu; (doporučujeme nový běh 
záruční doby od ukončení zásahu do in-
vestice, pokračování v původní záruční 
době by mohlo znamenat, že se vady díla 
neprojeví ve „zbytkové“ záruční době);

•  čestné prohlášení příjemce, že nečerpá 
žádné dotace z EU (tím se rozumí, že ne-
uplatňuje způsobilé výdaje) na uvedení 
do původního stavu;

•  vrácení dotace vztahující se ke způso-
bilým výdajům v případě trvalé změny 
projektu neumožňující uvedení do pů-
vodního stavu.

Příjemce je povinen oznámit výše uvede-
né zásahy do investice předem, u zásahů 
neočekávaných bez zbytečného odkladu 

ode dne vzniku neočekávaného zásahu, 
např. v případech havárie. 

Na základě žádosti bude vypracován Do-
datek ke Smlouvě o poskytnutí dotace, 
kde bude uveden popis zásahu do investice 
včetně uvedení přerušení doby udržitelnosti 
projektu, změny monitorovacích indikátorů 
a podmínky, za kterých je zásah povolen. 
Následně po ukončení realizace zásahu 
do investice bude ověřeno, zdali došlo 
k dodržení podmínek uvedených v Dodat-
ku ke Smlouvě o poskytnutí dotace, pří-
padně bude vypracován nový Dodatek dle 
skutečného provedení zásahu do investice.

Příklady: 
Předmětem zásahu je zúžení části vozovky, 
která byla podpořena z ROP Jihovýchod, 
z důvodu zřízení nové bezbariérové autobu-
sové zastávky linky městské hromadné do-
pravy před nově zřízenou mateřskou školou. 
Příjemce dotace v době přípravy projektu 
nevěděl, že mateřská škola bude v této lo-
kalitě zřízena. Jde o trvalý zásah do projek-
tu, kde nelze uvést investici do původního 
stavu, tudíž příjemce vrací dotaci v poměru 
provedeného zásahu vůči celé investici. Tr-
valým zásahem dojde ke změně technických 
parametrů silnice, jejímu zúžení.

Dalším příkladem je nutnost provedení 
kanalizace na úseku silnice, který byl do-
tován z ROP Jihovýchod, a to v případě, 
kdy dojde k neočekávané havárii kanali-
zace anebo příjemce získal dotaci na její 
vybudování. V takovém případě lze uvést 
investici do původního stavu, tedy příjem-
ce dotaci ani její část nevrací.
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Příjemce dotace oznámí výše uvedené 
zásahy na odbor implementace projek-
tů, kde popíše přesný důvod provedení 
zásahu do investice. K posouzení zása-
hu do investice z technického hlediska je 
nutné předložit vybrané části projektové 
dokumentace o provedení zásahu do in-
vestice. 

U zásahů, kde lze investici uvést do pů-
vodního stavu, posuzuje kontrolní skupi-
na, zda navržené technické řešení zásahu 
odpovídá technickým normám a zajistí 
stejně kvalitní stav investice jako před zá-
sahem. 

V případě, že zásahem dojde k trvalé 
změně investice, příjemce dotace dokládá 
plánované a skutečné finanční vyjádření 
vratky dotace vztahující se ke způsobilým 

výdajům dotčených zásahem do investice 
včetně uvedení plánovaných a skutečných 
technických parametrů zásahu dle pro-
jektové dokumentace, pokud byla vypra-
cována. Vratka dotace je uskutečněna až 
po provedení zásahu do investice, kdy pří-
jemce dotace vyčíslí skutečnou výši způ-
sobilých výdajů, které byly zásahem do-
tčeny. Postup pro vrácení dotace ze strany 
příjemce dotace je uveden v Metodickém 
pokynu č. 10/2010 EXTERNÍ. Kontrolní 
skupina následně provede fyzickou kont-
rolu na místě a prověří, zdali vratka dotace 
odpovídá realitě. 
 

Dále je ověřována ve Smlouvě o dílo dél-
ka realizace zásahu a podmínky délky 
a rozsahu záruční doby. Po dobu realiza-
ce zásahu do investice se přerušuje doba 

udržitelnosti projektu, znovu začíná běžet 
od ukončení realizace zásahu a o tuto 
dobu přerušení se doba udržitelnosti pro-
dlužuje. 

Zásahy do investice v době udržitelnosti 
projektu by měly být výjimečnou situa-
cí, kterou příjemce dotace při plánování 
a přípravě projektu spíše nemohl před-
pokládat. Při podání žádosti je posuzován 
zejména důvod zásahu a také hospodár-
nost a efektivnost řešení. Zásahy do inves-
tic nesmí být realizovány před vyjádřením 
poskytovatele dotace, pokud to situace 
umožňuje.
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JEDNEJTE VŽDY 
S PÉČÍ ŘÁDNÉhO 
hOSPODÁŘE
Každý příjemce dotace se podpisem smlou-
vy s Regionální radou Jihovýchod zavazuje 
k dodržování pravidel programu, a to ne-
jen v době realizace projektu, ale také ze-
jména v době jeho udržitelnosti – provozu. 
V případě jejich porušení akceptuje sankce. 
Dosavadní praxe ukazuje, že pro mnohé 
příjemce není snadné řídit a kontrolovat 
všechny procesy tak, aby mohli dostát svým 
závazkům a vyhnuli se nesrovnalostem. 

Pracovníci Úřadu Regionální rady Jihový-
chod vám pomohou zvládnout vedení pro-
jektu po administrativní stránce ve všech 
jeho fázích tak, abychom společně dodr-
želi pravidla programu. Řídit a kontrolovat 
výstupy projektu a jeho provoz je na vás 
samotných. Věříme, že všechny projekty 
podpořené z ROP Jihovýchod prokáží svoji 
kvalitu a opodstatněnost přidělené dotace. 
Vám, příjemcům dotace, přejeme, aby vaše 
profesionalita v poskytování služeb uspoko-
jila co nejvíce uživatelů, a to i přes některé 
těžké situace, které se mohou vyskytnout.

Autorka  
newsletteru:
Ing. Erika Šteflová
vedoucí odboru 
implementace projektů 
Jihlava

NEPODCEŇTE:
•  Plnění cíle a zajištění životaschopnosti 

projektu po dobu jeho udržitelnosti.
•  Podmínky dané Smlouvou o poskyt-

nutí dotace zejména při naplňování 
monitorovacích indikátorů v době 
udržitelnosti projektu.

•  Podmínky dané Příručkou pro žadate-
le a příjemce  a Metodickými pokyny.

POMOhOU VÁM:
•  Konzultace na našem úřadě zejména 

co se týče výpočtu finanční mezery, 
zásahů v době udržitelnosti projektů, 
naplňování indikátorů.

•  Služby expertní podpory pro admi-
nistrativní podporu při předkládání 
monitorovacích zpráv v době udrži-
telnosti projektu.


