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Vážení čtenáři newsletteru ROP Jihovýchod, 
na prahu nového roku 2010 bych rád, jako 
předseda Regionální rady Jihovýchod a také 
hejtman Jihomoravského kraje, poděkoval 
všem, kdo v uplynulém roce i přes hrozbu 
dopadů hospodářské krize pilně pracovali 
na tom, aby naše nádherné kraje nestagno-
valy a naopak se dále rozvíjely.

Těší mne, že jsme v loňském krizovém roce byli tak úspěšní v čer-
pání evropských dotací. Především z prostředků Regionálního 
operačního programu Jihovýchod jsme společně s Vysočinou, 
naším partnerem v regionu soudržnosti Jihovýchod, vyčerpali tři 
miliardy korun. A v letošním roce máme šanci získat ještě víc, plá-
nujeme proplatit z regionálního operačního programu další té-
měř čtyři miliardy na projekty realizované v regionu Jihovýchod. 
Za Jihomoravský kraj mohu jednoznačně říci, že pokud by-
chom v letošním roce neposkytli peníze na spolufi nancování 
a nestihli evropský plánovací termín do konce roku 2013, o ev-
ropské peníze bychom přišli. Proto jsme se rozhodli přijmout 
dvoumiliardovou půjčku od Evropské investiční banky, ze kte-
ré budeme moci čerpat peníze již nyní, ale splácet je začneme 
až v roce 2018. Naší prioritou nadcházejících let je výstavba 
dopravní infrastruktury, investice do lázeňství a cestovního 
ruchu, do podpory vědy a inovací, péče o seniory. Namátkou 
bych jmenoval infrastrukturu lázní v Lednici a budoucích láz-
ní v Pasohlávkách, Vědecký park CERIT v Brně, zajištění bez-
pečnosti Letiště Brno podle schengenských pravidel, desítky 

Vážení čtenáři a obyvatelé regionu soudrž-
nosti Jihovýchod, 
o nadcházejícím roku 2010 už bylo řečeno 
mnohé. Čeká nás rok, který nebude lehký 
a záleží na každém z nás, jak se s nepří-
znivou situací dokáže vyrovnat a přizpů-
sobit se novým podmínkám. Je důležité 
neztrácet naději, dívat se do budoucnosti 

s optimismem a věřit ve vlastní schopnosti a vědomosti. 
Za rok ve funkci hejtmana i místopředsedy Regionální rady Jiho-
východ jsem měl možnost poznat a seznámit se s množstvím lidí, 
kteří chtějí a umí udělat něco dobrého pro svoji obec, město, 
kraj nebo fi rmu. K této jejich snaze významně přispívají také pe-
níze z evropských fondů, a proto je důležité využít beze zbytku 
všechny fi nanční prostředky, které jsou pro kraje určeny na plá-
novací období 2007–2013. Prioritou kraje Vysočina pro tento rok 
je pokračovat v investicích do silniční sítě, krajských zdravotnic-
kých zařízení nebo například do modernizace školních budov.
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nický dozor investora, kontrola všech 
procesů, podmínky pro změny v prů-
běhu realizace obsaženy ve smlouvě 
s dodavatelem, to všechno jsou důle-
žité drobnosti, které byste měli mít 
na mysli a kontrolovat již při přípravě 
svého projektu. Je to základní před-
poklad, aby žádné změny v projektu 
nevznikly. 

ZMĚNA MŮŽE MÍT VLIV 
NA PŮVODNÍ VÝBĚROVÉ 
ŘÍZENÍ
Všechny výdaje projektu musí projít vý-
běrovým řízením. Pravidlo se vztahuje 
jak na způsobilé výdaje, ale i na ne-
způsobilé, které nelze od způsobilých 
výdajů projektu oddělit (např. více-
práce nad rámec plánovaných výdajů 

v Benefi tu apod.). Pokud je nezbytné, 
abyste změnu provedli, je vždy vhod-
né změnu včas hlásit a nesnažit se vše 
vložit do způsobilých výdajů. Mnohdy 
malá částka týkající se nezpůsobilých 
výdajů může ohrozit získání celé do-
tace.

Případné změny v průběhu realiza-
ce projektu je nutné vždy posuzovat 
v souladu s rozhodovací praxí Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže, 
zda změna mohla mít vliv na poten-
ciální okruh zájemců o výběrové říze-
ní, případně mohla mít vliv na výběr 
nejvhodnější nabídky v rámci uskuteč-
něného výběrového řízení. Veškeré 
změny musí být ve prospěch investora 
a musí být řádně zdokumentovány. 

Vážení příjemci dotací z ROP Jihový-
chod, v následujícím roce bychom vás 
v newsletteru rádi informovali a sna-
žili se poradit v oblastech adminis-
trace projektu, tam, kde se objevují 
nejčastější nedorozumění, pochybení 
nebo na která se nejvíce ptáte, nej-
častěji je konzultujete, a to včetně pří-
kladů z praxe. Tentokrát se zaměříme 
na nejasnosti kolem změn v projektu, 
v pojmech vícepráce a vícenáklady. 

U KAŽDÉHO PROJEKTU JE 
VELMI DŮLEŽITÁ KVALITNÍ 
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
Kvalitní projekt, průzkum staveniště 
a podmínek stavby, řádné výběrové 
řízení, efektivní nastavení a dodržení 
obchodních podmínek, kvalitní tech-

ZMĚNY JSOU MOŽNÉ, ALE MAJÍ SVÁ PRAVIDLA

kilometrů silnic II. a III. třídy, výstavbu a přístavbu domovů pro seniory v Brně, Bučovicích, Miroslavi, Újezdě u Brna, 
Ivančicích a mnohé další.
Všem čtenářům newsletteru ROP Jihovýchod bych rád popřál především dostatek elánu a chuti měnit věci k lepší-
mu. Vědomí, že očekávanému pozitivnímu obratu našeho hospodářství může každý z nás přispět vlastním umem, 

dovedností a pílí. Nepropadejme skepsi. Pomáhejme si navzájem, pracujme s nasazením, neztrácejme optimismus. To je základ, 
ze kterého se odvíjí i pocit osobní pohody a z něhož se rodí úspěchy.

Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje a předseda Regionální rady Jihovýchod

Nezbytným předpokladem úspěšného čerpání peněz z ROP je předložení kvalitního projektu. Chtěl bych proto vyzvat 
všechny, kteří chtějí realizovat svůj záměr s přispěním evropských fondů, aby psali a připravovali své projekty a nebáli 
se s tím související administrativy. Odborníci z úřadu regionální rady jsou připraveni pomoci a provedou žadatele všemi 
náležitostmi i podmínkami úspěšného projektu. 

Na závěr bych chtěl poděkovat Jihomoravskému kraji za vynikající spolupráci v uplynulých letech a přeji nám všem do roku 2010 
pevné zdraví, hodně štěstí a dostatek sil do další práce.
 Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny a místopředseda Regionální rady Jihovýchod

pokračování ze strany 1
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Příklady změn, které mohou mít vliv 
na výběr nejvhodnější nabídky v rámci 
uskutečněného výběrového řízení:

ZMĚNA SPLATNOSTI FAKTUR
•  V rámci podmínek výběrového řízení se 

předpokládala splatnost faktur 60 dní. 
Pokud je v rámci smlouvy sjednaná kratší 
splatnost nebo jsou poskytovány zálohy, 
mohlo toto mít vliv na okruh potenciál-
ních uchazečů ve výběrovém řízení, kteří 
se pro původní přísnější platební pod-
mínky do výběrového řízení nepřihlásili.

ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ
•  V rámci podmínek výběrového řízení se 

předpokládal termín plnění např. 300 
dní.

Pokud je v rámci smlouvy sjednán del-
ší termín plnění, mohlo toto mít vliv 
na okruh potenciálních uchazečů ve vý-
běrovém řízení, kteří se z důvodů krátké-
ho termínu plnění do výběrového řízení 
nepřihlásili.

•  V rámci hodnocení výběrového říze-
ní je doba plnění jedním z hodnotí-
cích kritérií. 

Pokud je termín prodloužen, mohla 
tato změna mít vliv na hodnocení za-
kázky a výběr nejvhodnější nabídky 
v rámci uskutečněného výběrového 
řízení.

CO JSOU TO VÍCEPRÁCE? 
Vícepráce z pohledu způsobilých vý-
dajů ROP JV mohou být, za splnění 
dalších podmínek, pouze dodatečné 
stavební práce nebo dodatečné služ-
by, které nebyly obsaženy v původ-
ních zadávacích podmínkách. Jejich 
potřeba vznikla v důsledku objek-
tivně nepředvídatelných okolnos-
tí a tyto dodatečné stavební práce 
nebo dodatečné služby jsou nezbyt-
né pro provedení původních staveb-
ních prací nebo pro poskytnutí pů-
vodních služeb.

CO JSOU TO VÍCENÁKLADY? 
Vícenáklady jsou dodatečným navy-
šováním fi nančního objemu již pode-
psané Smlouvy o poskytnutí dotace 
a příjemce je vždy povinen uhradit je 
z vlastních zdrojů. Vícenáklady ne-
jsou způsobilým výdajem projektu. 
V tomto případě tedy nedochází 
k navyšování způsobilých výdajů pro-
jektu.

A CO JSOU TO MÉNĚPRÁCE? 
Méněpráce jsou práce, dodávky 
a služby, které jsou zahrnuty v před-
mětu díla dle projektové doku-
mentace, smlouvě mezi příjemcem 
a zhotovitelem (uzavřené na základě 
řádného výběrového řízení), resp. 
v položkovém rozpočtu projektu, ale 
jsou realizovány v menším nebo nu-
lovém rozsahu (při zachování sledo-
vaných parametrů projektu).

pokračování na straně 4
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VÍCENÁKLADY
1. Rozšíření stavby na základě přání 
investora / Doplnění zateplení do rea-
lizovaného projektu na základě přání 
investora (zateplení je součástí stavby)

Výchozí stav: V projektové žádosti se se 
zateplením objektu nepočítalo, v rámci 
výběrového řízení nebylo zateplení ob-
jektu soutěženo. Příjemce dotace během 
realizace však dospěl k rozhodnutí, že pro 
něj bude výhodnější objekt zateplit. Podle 
pravidel pro výběrová řízení se jedná o ví-
cenáklad nad rámec projektu. Jako ta-
kový není tento způsobilý k fi nancování. 
Budeme souhlasit se změnou projektu 
s tím, že výdaje související se zateplením 
nebudou způsobilým výdajem. Příjemce 
je povinen doložit tyto nové výdaje, ná-
ležitě je zdokumentovat ve stavebním de-
níku, ve změnovém listu stavby, případně 

NEUPLATNĚNÍ SANKCÍ
•  V rámci podmínek výběrového řízení 

byla vyžadována sankce za nedodržení 
některých podmínek výběrového říze-
ní. Pokud není v rámci realizace sank-
ce požadována, mohlo toto mít vliv 
na okruh potenciálních uchazečů ve vý-
běrovém řízení, kteří se z důvodů na-
stavení sankcí za nedodržení některých 
podmínek výběrového řízení do výbě-
rového řízení nepřihlásili.

Výchozí stav: V projektové žádosti se 
nepředpokládala úprava el. přípojky, ne-
byla součástí výběrového řízení. V rámci 
realizace projektu se přijde na to, že pro-
jektované el. vytápění objektů vyžaduje 
takový příkon, který není stávající přípoj-
ka schopna přenést. 
Z pohledu realizace projektu je nová el. 
přípojka nezbytná pro zdárné dokončení 
projektu, z pohledu zákona o zadávání 
veřejných zakázek a z pohledu pravi-
del pro výběrová řízení ROP JV se jed-
ná o vícenáklad/nezpůsobilý výdaj. 
Vycházíme z toho, že projektant, který 
projektoval daný projekt, měl zjistit daný 
stav při přípravě projektu. Nejedná se 
tedy o objektivně nepředpokládaný výdaj 
splňující podmínky zákona č. 137/2006 
o veřejných zakázkách. Ti příjemci, kteří 
se zákonem neřídí, se řídí Pokyny pro za-
dávání zakázek a Příručkou pro žadatele 

Důležité upozornění: Vícepráce, pří-
padně změna v projektu, nebude uznána, 
pokud by změna měla vliv na transparent-
nost, rovné zacházení a nediskriminaci při 
výběru nejvýhodnější nabídky ve výběro-
vém řízení.

v projektové dokumentaci. Při následné 
kontrole musí být jednoznačně průkazné, 
co bylo součástí způsobilých výdajů pro-
jektu a jak se součástí stavby staly tyto 
části, i když nejsou v rámci způsobilých 
výdajů požadovány k proplacení. Při roz-
šíření předmětu díla musí být dodržena 
interní (zákonná) pravidla, jimiž se příjem-
ce řídí.

Vícenáklady jsou ve většině případů do-
datečným zvyšováním fi nančního obje-
mu již podepsané smlouvy a příjemce je 
vždy povinen uhradit je z vlastních zdrojů. 
V tomto případě tudíž nedochází ke zvý-
šení způsobilých výdajů projektu. 

2. Nová investice na základě nepředpo-
kládané situace / Provedení nové elek-
trické přípojky z důvodů nedostatečného 
příkonu (kapacity) stávajícího el. vedení 

•  V rámci hodnocení výběrového říze-
ní je výše sankce za nesplnění někte-
rých podmínek plnění díla jedním 
z hodnotících kritérií. Pokud není 
sankce za nesplnění některých pod-
mínek uplatněna, mohla tato změna 
mít vliv na hodnocení zakázky a vý-
běr nejvhodnější nabídky v rámci 
uskutečněného výběrového řízení.

ZMĚNY JSOU MOŽNÉ, ALE MAJÍ SVÁ PRAVIDLA

MODELOVÉ PŘÍKLADY
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MODELOVÉ PŘÍKLADY
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a příjemce ve verzi vztahující se k přísluš-
né výzvě. Budeme tedy souhlasit se změ-
nou projektu s tím, že výdaje související 
s úpravou elektropřípojky nebudou způ-
sobilým výdajem. Stejně jako u minulého 
případu je příjemce je povinen doložit 
tyto nové výdaje náležitě zdokumentovat 
ve stavebním deníku, ve změnovém listu 
stavby, případně v projektové dokumen-
taci tak, aby při následné kontrole bylo 
jednoznačně průkazné, co bylo součás-
tí způsobilých výdajů projektu a jak se 
součástí stavby staly části, které nejsou 
v rámci způsobilých výdajů požadovány 
k proplacení. Při rozšíření předmětu díla 
musí být dodržena interní (zákonná) pra-
vidla, jimiž se příjemce řídí.

Vícenáklady nemohou být uznány, po-
kud vznikly kvůli nekvalitně zpracované-
mu projektu nebo zaviněním zhotovitele 
stavby – investor je povinen uplatnit sank-
ce vůči původci.

VÍCEPRÁCE
3. Investice na základě objektivně 
nepředvídaných okolností / Změna 
způsobu zakládání stavby z důvodu 
snížené únosnosti podloží objektu

Výchozí stav: V projektové žádosti se před-
pokládalo standardní založení stavby, to bylo 
součástí výběrového řízení. V rámci realizace 
projektu se zjistí, že i přes provedení průzku-
mu staveniště a provedení sond v průběhu 
projektových prací včetně náležitého zdoku-

mentování, je v části základových konstrukcí 
neúnosné podloží. 
Z pohledu realizace projektu je úprava způ-
sobu zakládaní nezbytná pro zdárné dokon-
čení projektu, z pohledu zákona o zadávání 
veřejných zakázek a z pohledu pravidel pro 
výběrová řízení ROP JV se jedná o objektiv-
ně nepředvídaný výdaj/způsobilý výdaj. 
Je zřejmé, že projektant, který projektoval 
daný projekt, maximálně zjišťoval a zdoku-
mentoval daný stav při přípravě projektu. 
Jedná se tedy o objektivně nepředpoklá-
daný výdaj splňující podmínky zákona č. 
137/2006 o veřejných zakázkách. Ti příjemci, 
kteří se zákonem neřídí, se řídí dle Pokynů 
pro zadávání zakázek a Příručkou pro žada-
tele a příjemce vztahující se k příslušné výzvě. 
Budeme souhlasit se změnou projektu s tím, 
že výdaje související se změnou zakládání 
budou způsobilým výdajem. Příjemce je po-
vinen doložit tyto nové výdaje náležitě zdo-
kumentovat ve stavebním deníku, ve změ-
novém listu stavby, případně v projektové 
dokumentaci tak, aby při následné kontrole 
bylo jednoznačně průkazné, co bylo součástí 
způsobilých výdajů projektu a jak se součástí 
stavby staly části, které jsou v rámci způsobi-
lých výdajů požadovány k proplacení.

Výše zmíněné práce jsou jediným důvo-
dem, kdy bude uznáno zvýšení způso-
bilých výdajů vůči původně vysoutěže-
né ceně zakázky. Navýšení způsobilých 
výdajů je vždy možné jen do max. výše 
dotace schválené Výborem Regionální 
rady Jihovýchod.
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zakázkách (dále jen „zákon“), uvedeny. 

Ti příjemci, kteří se zákonem neřídí, usta-
novení zákona použijí obdobně dle Pokynů 
pro zadávání zakázek v Příručce pro žadate-
le a příjemce vztahující se k příslušné výzvě 
(dále jen „Pokyny pro zadávání zakázek“).

Obecně je tedy z pohledu zákona 137/2006 
Sb. a Pokynů pro zadávání zakázek nutné 
na jakékoliv rozšíření předmětu výběrového 
řízení pohlížet věcně jako na nové výběro-
vé řízení (viz § 7 odst. 1 zákona), jejíž zadání 
musí zadavatel provést způsobem uvedeným 
v zákoně, (pro ty, kteří se zákonem neřídí, 
se ustanovení zákona použijí obdobně dle 
Pokynů pro zadávání zakázek v Příručce pro 
žadatele a příjemce vztahující se k příslušné 

Vícepráce z pohledu způsobilých výdajů mo-
hou být, za splnění dalších podmínek, pouze 
dodatečné stavební práce nebo dodatečné 
služby, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla 
v důsledku objektivně nepředvídaných okol-
ností a tyto dodatečné stavební práce nebo 
dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení 
původních stavebních prací nebo pro poskyt-
nutí původních služeb.

Vícepráce lze (kromě speciálních druhů zadá-
ní dle zákona 137/2006 Sb. nebo standardního 
zadávacího řízení) zadávat formou jednací-
ho řízení bez uveřejnění, ovšem za splnění 
všech podmínek, které jsou v § 23 odst. 7 
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

výzvě). Pro postup zadavatele je podstatná 
především předpokládaná hodnota výbě-
rového řízení (viz § 13 odst. 1, resp. odst. 3 
a 4 zákona). Předmětem výběrového řízení 
zohledňující vícepráce (dodatečné stavební 
práce) jsou tedy všechny dodávky a služby, 
které příjemce realizuje navíc, nad rámec 
předmětu původní veřejné zakázky dle pů-
vodní zadávací dokumentace a již uzavřené 
smlouvy. 

Upozornění: Do dodržení dvacetiprocentní-
ho limitu se sčítají ceny všech dodatků (vícepra-
cí), které zadavatel k původní veřejné zakázce 
uzavře. Nutnost vytváření dodatků ke smlouvě 
o dílo není omezena spodní hranicí, dodatky 
ke smlouvě o dílo jsou nutné vždy, u víceprací 
jakékoli výše.

NOVÉ METODICKÉ POKYNY ROP JIHOVÝCHOD
Upozorňujeme všechny příjemce, že v tomto měsíci vešly v platnost dva nové metodické pokyny. Jedná se o metodický pokyn 1/2010EX, vztahující 
se ke změnám v zákoně o DPH a dále 2/2010 EX, vztahující se ke změně zákona o veřejných zakázkách a změně prahových limitů pro zadávání 
veřejných zakázek. 
Metodické pokyny upravují a mění prováděcí dokumentaci Regionálního operačního programu Jihovýchod. Prováděcí dokumentace je vždy platná 
pro určitou výzvu k předkládání projektů (platnost je uvedena zpravidla na druhé straně dokumentu). Metodické pokyny mají přednost před skuteč-
nostmi uvedenými v prováděcí dokumentaci.

V polovině ledna se, jako každoročně, 
město Telč prezentovalo na veletrhu GO 
a Regiontour v Brně, jehož hlavním téma-
tem byla kulturní turistika a technické pa-
mátky. Úvodní den veletrhu byl zakončen 
vyhlášením výsledků soutěže Grand Prix 
Regiontour aneb Náš kraj o nejlepší turis-
tický produkt.

Město Telč získalo Zvláštní cenu 
v kategorii Nejlepší jednotná medi-
ální kampaň za projekt S Bílou paní 
po Telči a okolí. Cenu předával ministr 
pro místní rozvoj ĆR Rostislav Vondruška 
a generální ředitel společnosti Veletrhy 
Brno Jiří Kuliš. Gratulujeme. 

PROJEKTY DOTOVANÉ Z ROP JIHOVÝCHOD JSOU ÚSPĚŠNÉ

pokračování ze strany 5

Zprava: Hana Müllerová, místostarostka, Roman 
Fabeš, starosta a Věra Peichlová, vedoucí odboru 
kultury MěÚ Telč.
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JE MOŽNÁ ZMĚNA MATERIÁLU NEBO TECHNOLOGIE?

vány k proplacení a zdokumentovány. 
Záměna nemá vliv na původní výběrové 
řízení.

1. Příklad: Původní zdivo z cihel (Porotherm) 
bude změněno za zdivo (Ytong). Nejedná 
se jen o změnu zdících materiálů, ale i tech-
nologie se všemi souvisejícími položkami. 
Příjemce je povinen doložit tyto výdaje a ná-
ležitě je zdokumentovat ve stavebním de-
níku, ve změnovém listu stavby, fakturaci, 
případně v projektové dokumentaci tak, aby 
při následné kontrole bylo jednoznačně prů-
kazné, co bylo součástí způsobilých výdajů 
projektu a jak se součástí stavby staly části, 
které jsou v rámci způsobilých výdajů po-
žadovány k proplacení a zdokumentovány. 
V tomto případě je nezbytné i vyjádření 
projektanta. Je třeba vzít v úvahu, že zeď 
z Porothermu a zeď z Ytongu mají jiné vlast-
nosti (tepelně-technické, statické, akustické, 
apod.). Bude použitá jiná technologie zdění. 
Hmotnost omítek a zdícíh materiálů je také 
značně odlišná (má vliv na položku přesun 

ANO, ale musí být ve prospěch inves-
tora a vždy náležitě zdokumentována. 
Součástí změny mohou být pouze zá-
měny stavebních dílů, které byly sou-
částí původního schváleného projektu 
a případně původní soutěžené zakázky 
(pokud dojde např. záměnou zdících 
materiálů k úspoře nákladů na svislé 
konstrukce. Není možné takovýto rozdíl 
uplatnit např. na tepelné čerpadlo, které 
nebylo součástí způsobilých výdajů pů-
vodního rozpočtu projektu v žádosti.). 
Změna musí být také ošetřena smluvně, 
musí být udělán dodatek na více/méně-
náklady či více/méněpráce dle původní 
zakázky. Změna MŮŽE BÝT způsobilá 
v rámci jednotlivých stavebních dílů 
do výše původně vysoutěžené ceny. 

MODELOVÉ PŘÍKLADY 
ZMĚNY MATERIÁLU, 
ZÁMĚNY TECHNOLOGIE
Změna je možná např. v případě výmě-
ny staršího, dnes již např. nevyráběného 
výrobku za novější se stejnými nebo lep-
šími vlastnostmi za stejnou nebo nižší 
cenu. Úřad bude souhlasit se změnou 
projektu s tím, že výdaje související se 
záměnou budou způsobilým výdajem. 
Příjemce je povinen doložit tyto výdaje 
a náležitě je zdokumentovat ve staveb-
ním deníku, ve změnovém listu stavby, 
fakturaci, případně v projektové doku-
mentaci tak, aby při následné kontrole 
bylo jednoznačně průkazné, co bylo 
součástí způsobilých výdajů projektu 
a jak se součástí stavby staly části, které 
jsou v rámci způsobilých výdajů požado-

hmot). Se změnou mohou vzniknout i další 
komplikace - vzhledem k tomu, že Ytong 
dělá pouze „užší cihly“ a má tenčí omítku, 
dojde k zvětšení vnitřního prostoru místností, 
což by mohlo být v extrémním případě pro-
blémem při výpočtu osvětlení, vytápění, atd. 
Po posouzení důvodu změny úřadem bude 
rozhodnuto o způsobilosti či nezpůsobilosti 
výdaje.

2. Příklad: Původní plynový kotel včetně 
technologie bude vyměněn za kotel na dřevo 
včetně nezbytné technologie. Příjemce musí 
změnu řádně zdůvodnit (např. úsporou ener-
gie, šetrností k životnímu prostředí, levnějším 
provozem, apod.), doložit vyjádření projektan-
ta. Musí proběhnout nová zakázka na nový 
kotel na dřevo dle zákona č. 137/2006 o veřej-
ných zakázkách. Ti příjemci, kteří se zákonem 
neřídí, se řídí dle Pokynů pro zadávání zakázek 
a Příručky pro žadatele a příjemce vztahující 
se k příslušné výzvě. Změna musí být ve pro-
spěch investora. V tom případě mohou být 
výdaje způsobilé do ceny původního řešení. 

Konečné posouzení kompletního prů-
běhu výběrového řízení včetně změn 
v průběhu realizace, zadání a realizace 
víceprací/vícenákladů a méněprací/mé-
něnákladů, ve vztahu k vykázaným vý-
dajům a posouzení způsobilosti výdajů, 
bude provedeno až v rámci kontroly 
příslušné žádosti o platbu, ve které bu-
dou tyto výdaje uplatňovány. V případě 
nejasností ve výběrovém řízení, změn 
a zadání víceprací budeme konzultovat 
s Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže.
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ÚSPĚŠNÁ BILANCE ROP JIHOVÝCHOD
Regionální operační program Jihovýchod končí třetí rok své existence úspěšnou bilancí: výše dotací proplacených příjemcům 
překročila tři miliardy korun. 

128 projektů úspěšně dokončeno + 272 projektů v realizaci = 10 miliard Kč rozdělených v regionu Jihovýchod
Tato čísla ukazují, že v současné době jsou smluvně vázány dotace přesahující deset miliard korun, což znamená, že je tak mezi schválené 
projekty rozdělena již polovina fi nančních prostředků ROP Jihovýchod pro rozpočtové období Evropské unie na roky 2007–2013.

V případě víceprací, méněprací a změn 
technologií či materiálů jsou výdaje 
posouzeny jako způsobilé, pokud spl-
ňují podmínky uvedené v předchozích 
textech. Dále jsou řádně oznámeny 
našemu úřadu a jím schváleny, jsou 
v souladu s Příručkou pro žadatele 
a příjemce. 

Platí tedy: 
1)  každá více a méněpráce je zdoku-

mentována a zaznamenána ve sta-
vebním deníku nebo jiném ade-
kvátním dokumentu, podepsána 
odpovědným zástupcem příjemce 
a dodavatele a technickým dozo-
rem investora, příp. autorským do-
zorem. Takto musí být úřadu do-
loženy všechny více a méně práce. 
Pokud jsou odečítány méněpráce, 
musí být odečteny v původních ce-
nách výběrového řízení.

2)  dokumentace zahrnující více a mé-
něpráce u každé dílčí položky sou-
pisu stavebních prací s výkazem 
výměr (dále jen stavební položkový 
rozpočet), předkládaná příjemcem 
k žádosti o platbě, musí mít mini-

málně strukturu: původní množ-
ství, cenu a rozměr, novou výměru 
a rozdíl výměr, novou cenu, aktuál-
ní fakturace, rozdíl;

3)  v rámci smlouvy mezi dodavate-
lem a příjemcem musí být uvede-
no ujednání o vícepracích včetně 
možnosti změny projektu z pohle-
du záměny materiálů a technologií 
v těchto případech;

4)  zadání víceprací dodavateli musí být 
v souladu se zákonem č. 137/2006 
Sb. (o veřejných zakázkách) případ-
ně Pokyny pro zadávání zakázek 
úřadu; 

Vícepráce tvoří vždy nový předmět pl-
nění zakázky, přičemž do nové předpo-
kládané hodnoty zakázky musíte vždy 
započítat hodnotu veškerých víceprací. 
V zakázce nemůže být proveden vzá-
jemný zápočet více a méněprací.

5)  předmět víceprací musí splňovat 
všechna ostatní obecně závazná 
kritéria pro realizaci výdajů v rámci 
ROP JV, zejména kritéria účelnosti, 
hospodárnosti a efektivnosti; 

CO JE TEDY DŮLEŽITÉ SI ZAPAMATOVAT?

6)  zdůvodnění každé vícepráce v pro-
jektu uplatňované v rámci žádosti 
o platbu musí být uvedeno v přísluš-
né monitorovací zprávě, a to i v tom 
případě, že bylo předem konzulto-
váno s pověřeným referentem od-
boru implementace projektů úřadu 
a doloženo dodatkem smlouvy se 
zhotovitelem. 

Důležité upozornění: Vícepráce a vícená-
klady, vzniklé nad sumu přiznané dotace, 
uvedenou ve smlouvě o poskytnutí dotace, 
je příjemce vždy povinen uhradit z vlastních 
zdrojů. Stejný postup platí i v případě, že se 
bude jednat o náklady spadající svým cha-
rakterem mezi nezpůsobilé výdaje. Všech-
ny změny musí být popsány a zdůvodněny 
v monitorovacích zprávách. 

S ohledem na složitost celé problema-
tiky a její provázanost na zákon o zadá-
vání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb. 
případně Pokyny pro zadávání zaká-
zek a další legislativu doporučujeme 
vždy, tedy i v případech tzv. oznamo-
vacího režimu konzultovat všechny 
změny a úpravy s naším úřadem.
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FAKTURACE, DPH A PODOBNÉ ZÁLUDNOSTI 

žený způsob zaúčtování včetně podílu in-
vestic a neinvestic. Pokud příjemce v rámci 
účetnictví přeúčtuje, byť části majetku, 
zvláště u projektů zakládajících veřejnou 
podporu, musí o tom úřad informovat. 
Tato změna může být v určitých případech 
kvalifi kována jako nesrovnalost vedoucí 
k odebrání dotace v plné výši. V rámci pro-
jektů zakládajících veřejnou podporu jsou 
způsobilé pouze investiční výdaje vzniklé 
po datu registrace projektu, za dodržení 
všech dalších pravidel.

CO SE STANE, POKUD SE 
Z PŘÍJEMCE NEPLÁTCE DPH 
STANE PLÁTCE VE VZTAHU 
K PROJEKTU A DOTACI?
Příklad: Ve chvíli podání projektu a v prů-
běhu realizace není příjemce plátcem DPH. 
Po ukončení realizace projektu a jeho pro-
placení se plátcem DPH s nárokem na odpo-
čet stane a chce si nárok na odpočet DPH 
z dotace uplatnit vůči fi nančnímu úřadu. 
Pokud příjemce bude nárokovat odpo-
čet daně z pořízení předmětu projektu, 
bude překročena míra podpory. Úřad 
toto kvalifi kuje jako nesrovnalost ve-
doucí k odebrání dotace v plné výši, pro-
tože DPH je u plátce daně nezpůsobilým 
výdajem a případným proplacením DPH, 
na základě žádosti o platbu, by došlo 
k neoprávněnému výdaji, což by mohlo 
vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU 
a současně by došlo k překročení ma-
ximální možné podpory. Takto zjištěné 
nesrovnalosti jsou hlášeny příslušným 
orgánům státní správy a Evropské ko-
misi. Při obratech na hranici povinnosti 

Všechny výdaje, na které příjemce žádal 
dotaci, musí být realizovány. Skutečná výše 
fakturovaných výdajů musí odpovídat výši 
výdajů deklarovaných v žádosti o platbu, 
musí být v souladu s výsledky výběrového 
řízení a smlouvou s dodavatelem.

CO SE STANE, POKUD 
PŘÍJEMCE ZJISTÍ, ŽE MU 
BYLA PROPLACENA DOTACE 
ZA VÝDAJE, KTERÉ 
VE SKUTEČNOSTI NEBYLY 
REALIZOVÁNY?
Pokud v rámci žádosti požadujete pro-
placení výdajů, které nebyly realizovány, 
je nutné o jejich výši ponížit uplatňované 
způsobilé výdaje. V případě, že výdaje 
uplatníte, ale již je nepromítnete do sní-
žení způsobilých výdajů v rámci žádosti 
o platbu, bude na toto pohlíženo jako 
na porušení pravidel. V případě, že byste 
tuto chybu odhalili dodatečně a tyto výda-
je již byly proplaceny, opět je nutné toto 
okamžitě nahlásit a domluvit se na dalším 
řešení s úřadem.
Vícepráce a vícenáklady by měly být fak-
turovány samostatně, na základě smlouvy 
či dodatku ke smlouvě. Položky víceprací 
a vícenákladů by tedy neměly být součás-
tí fakturace v rámci standardního plnění 
smluvně dohodnutých prací, služeb a do-
dávek dle projektu. 

CO SE STANE, KDYŽ 
NEDODRŽÍTE POMĚR INVESTIC 
A NEINVESTIC?
V rámci zaúčtování výdajů a majetku hra-
zeného z dotace je třeba dodržet předlo-

registrace k dani doporučujeme zvážit 
dobrovolnou registraci. Vratka DPH je 
z hlediska pořizování majetku výhodněj-
ší než dotace (100 % proti 40 až 92,5 % 
částky připadající na daň). 

Důležité upozornění: V žádném případě 
nečekejte, až na to kontrolní skupina sama 
přijde! Poté již tato situace bude řešena jako 
nesrovnalost se všemi následky z tohoto vy-
plývajícími (odvody dotace, uplatnění penále 
za porušení rozpočtové kázně atd.).

CO SE STANE, POKUD PŘÍJEMCE 
UPLATNÍ SLEVU NA SOCIÁLNÍM 
POJIŠTĚNÍ?
Obdobou minulého příkladu je uplat-
nění slevy na sociálním pojištění. Po-
kud v rámci žádosti o platbu příjemce 
požaduje proplacení mzdových výdajů 
a o tuto slevu již zažádal či hodlá za-
žádat, je nutné, aby o její výši ponížil 
uplatňované způsobilé výdaje na soci-
ální pojištění u prokazovaných mezd. 
V případě, že si nárok na slevu uplatní, 
ale již nepromítne do snížení způsobi-
lých výdajů v rámci žádosti o platbu, 
bude na to pohlíženo jako na nesrovna-
lost a úřad bude postupovat obdobně 
jako v předešlém případě DPH. 

ZMĚNA SAZEB DPH 
Dnem 1. ledna 2010 nabývá účinnosti 
zákon č.362/2009 Sb., který zvyšuje saz-
by DPH na 10 % resp. na 20 %. Příjem-
ci, kteří nejsou plátci DPH nebo nemají 
nárok na odpočet DPH v rámci reali-

pokračování na straně 10
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FAKTURACE, DPH A PODOBNÉ ZÁLUDNOSTI
KRÁTKÉ ZPRÁVY

jako nezpůsobilé.
•  Investor je zodpovědný za kontrolu 

svého dodavatele.
•  Kontrola probíhá i po ukončení reali-

zace projektu. Počítejte s ní!
•  Archivujte všechny relevantní doku-

menty!

Průvodce problematikou víceprací připravil 
Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru imple-
mentace projektů Brno

H A PODO

zovaného projektu, musí zkontrolovat 
všechny smlouvy, které byly uzavřeny 
před 1. lednem 2010 a ujistit se, zda ob-
sahují příslušnou daňovou doložku, která 
umožňuje zvýšit původní smluvní cenu 
při zvýšení sazby DPH a případně uzavřít 
příslušné dodatky. Zásadní význam může 
mít zvýšení sazeb DPH v rámci čerpání 
prostředků ze strukturálních fondů EU, 
kde bývá obvykle stanovena smluvní cena 
jako „maximální a nepřekročitelná“ a kde 
se navíc váže i na rozpočet projektu.

Jsme si vědomi toho, že správně a včas 
zvládnout změnu projektu není jedno-
duché, proto jsme pro vás na závěr při-
pravili několik manažerských doporuče-
ní, která by vám měla pomoci. 

•  Prostudujte si dobře náš vzájemný 
smluvní vztah. Je důležité znát svá prá-
va a povinnosti.

•  Vaše dokumentace na místě musí být 
shodná s odevzdanou u nás.

•  Veškerá dokumentace musí být kon-
zistentní a musí zobrazovat skutečný 
stav (auditní stopa).

•  Veškeré změny musí být řádně zdo-
kumentovány, pozor, některé změny 
mohou ovlivnit i předchozí kroky reali-
zace projektu.

•  V průběhu realizace bude kontrolová-
na hospodárnost, účelnost a efektiv-
nost realizace projektu.

•  V případě rozporů v dokladování 
a skutečným stavem a v případě zjiště-
ní nehospodárnosti, neúčelnosti a ne-
efektivnosti, jsou výdaje posuzovány 

NOVÉ DOPRAVNÍ TERMINÁLY 
ZPŘÍJEMNÍ CESTOVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Bezbariérová nástupiště, nová sta-
noviště, nové parkovací plochy, lepší 
orientace, bezpečné cesty pro pěší 
a stojany pro jízdní kola - na toto 
všechno se mohou těšit cestující auto-
busové hromadné dopravy v Jihomo-
ravském kraji. Peníze z Evropské unie 
pomohou s modernizací přestupních 
uzlů v kraji, která proběhne v letech 
2010–2011.
Občané Jihomoravského kraje se dočkají 
lepšího komfortu při cestování veřejnou 
hromadnou dopravou. Projekty moder-

nizace a výstavby nových autobusových 
nádraží a přestupních terminálů po celém 
kraji schválil na svém prosincovém zasedá-
ní Výbor Regionální rady Jihovýchod v cel-
kové výši 172 milionů korun. Prostředky 
na výstavbu budou uvolněny z Regionál-
ního operačního programu Jihovýchod. 
Projekty na zkvalitnění dopravní obsluž-
nosti budou realizovány ve Znojmě, Mo-
ravském Krumlově, Jevišovicích, Kyjově, 
Medlovicích, Šakvicích, Tetčičích, Veselí 
nad Moravou a Brně-Modřicích.4. 1. 2010 byl slavnostně zprovozněn nový 

terminál v Rousínově

pokračování ze strany 9
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

V ROCE 2010 BUDOU PŘÍJEMCŮM PROPLACENY 
TÉMĚŘ ČTYŘI MILIARD KORUN 

NOVÝ MOST PŘES ŽELEZNIČNÍ KORIDOR U ZAJEČÍ

STROPEŠÍNSKÝ MOST OPĚT OTEVŘEN Jeden z největších mostů na Vysočině, 
vedoucí přes Dalešickou přehradu, prošel 
kompletní rekonstrukcí za přibližně 80 mi-
lionů korun. Významná část prostředků 
rekonstrukce bude uhrazena z ROP Jiho-
východ. Most o délce 260 metrů, ležící 
na silnici druhé třídy mezi obcemi Stro-
pešín a Třesov, byl po devítiměsíční opra-
vě uveden opět do provozu 8. 11. 2009. 
Na slavnostním předání Stropešínského 
mostu řekl náměstek hejtmana kraje Vy-
sočina Ing. Libor Joukl: „Z naší strany za-
zněly na výstavbu dva hlavní požadavky, 
a to zachování lodní dopravy na přehradě 
a ochrana kolonie netopýrů velkých, kteří 
v konstrukci mostu hnízdí v letních měsí-
cích.“ Oba požadavky byly splněny a ne-
topýři už v příštím roce mohou využít 10 
nových budek, které byly umístěny do ko-
mory mostu. 

V roce 2010 budou příjemcům proplaceny 
téměř čtyři miliardy korun. 
Začátkem ledna 2010 byl ukončen příjem 
projektů cestovního ruchu se strategic-
kým významem pro region. Na výzvu jsou 
vyčleněny 1,2 miliardy korun. Regionální 
rada Jihovýchod vyhlásí v příštím roce dvě 

výzvy v cestovním ruchu a další dvě výzvy 
zaměřené na zpřístupnění širokopásmo-
vých komunikačních sítí veřejnosti v ob-
lastech s prokazatelným selháním trhu. 
Složitá ekonomická situace ovlivňuje mož-
nosti měst a obcí předfi nancovat své pro-
jekty dotované Evropskou unií. Aby města 

a obce nemusely omezovat své rozvojové 
aktivity a mohly i nadále čerpat dotace 
ROP Jihovýchod, plánuje regionální rada 
nový systém proplácení velkých projektů 
umožňující přesun plateb na účty příjem-
ců v horizontu několika dnů.

Dne 13. prosince byl uveden do provozu nový most přes železniční koridor Břeclav–Brno u obce Zaječí. Původní most z roku 1931 byl v již 
zcela nevyhovujícím stavu a bylo nutné postavit most nový. Projekt byl podpořen dotací z ROP Jihovýchod ve výši 46 milionů korun.
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KANCELÁŘ ŘEDITELKY

Pokud navštívíte Úřad Regionální 
rady Jihovýchod a budete potřebovat 
podatelnu, či budete mít domluve-
nou schůzku s paní ředitelkou, musíte 
napřed k asistentkám Lence Dusové 
a Veronice Kousalové, které vás vždy 
s úsměvem přivítají. 

Lenka Dusová řeší asistentské úkoly, 
má na starosti kalendář paní ředitelky 
a stará se o hladký chod nejen kance-
láře, ale i celého úřadu. Jejím dalším 
úkolem je správa a zajištění fungová-
ní spisové služby na úřadě. A to nejen 
fyzicky, ale i metodicky. Tato agenda 
zahrnuje evidenci, uchovávání a skar-
taci dokumentů. Jde o práci se systé-
mem spisové služby, školení zaměst-
nanců a nekonečné podpory v této 
oblasti, zahrnuje i komunikaci pro-
střednictvím datových schránek. Má 
na starosti vybavení kanceláří vším 
nutným a mnoho dalších drobných, 
leč důležitých činností. 

Veronika Kousalová je mimo běžné 
asistentské práce pro paní ředitelku 
také personální asistentkou našeho 
úřadu. Má na starosti výběrová ří-
zení, nástup nových zaměstnanců, 
vedení osobních spisů, administraci 
personálního systému. Zajišťuje veš-
kerá školení zaměstnanců. Zpraco-
vává a vede kalendář paní ředitelky 
a administrativní agendu, organi-
začně zajišťuje zasedání výborů, po-
rad, jednání a mnohé další činnosti. 
Veronika se loni zúčastnila prestižní 

soutěže TOPasistentka ČR 2009 a my 
jí gratulujeme k postupu do fi nále 
a ke krásnému umístění na 4.–7.mís-
tě.

Další, velmi důležitou osobou v týmu, 
je Karolina Suchánková, která je asi-
stentkou předsedy Regionální rady 
Jihovýchod. Na pravidelných schůz-
kách s panem předsedou zajišťuje 
co nejrychlejší komunikaci mezi ním 
a úřadem, a to jak při zadávání a pl-
nění úkolů, zajišťování podpisů dů-
ležitých dokumentů a smluv, tak při 
koordinaci termínů schůzek apod. 
Karolina také vypomáhá s asistent-
skou prací na našem úřadě a věnuje 
se archivaci. 

Zprava:  Veronika Kousalová, Ing. Leoš Nosek, Lenka Dusová, Karolina Suchánková, 
Ing. Richard Veselý

Dalšími členy týmu, kteří zabezpe-
čují hladký provoz úřadu, jsou infor-
matik a manažer procesů. 
Ing. Leoš Nosek na pozici informa-
tika zabezpečuje provoz veškerých 
informačních a komunikačních tech-
nologií úřadu, nastavuje a adminis-
truje systémy, plánuje jejich rozvoj 
a poskytuje technickou podporu 
všem uživatelům IT úřadu jak v Brně, 
tak v Jihlavě. Odpovídá za mlčenli-
vost a ochranu dat v systému úřadu 
(v souladu se zákonem č. 256/1992 
Sb. o ochraně osobních údajů v in-
formačních systémech) a plní s tím 
související povinnosti bezpečnostní-
ho správce IT.

ZNÁTE 
NÁŠ ÚŘAD?
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Ing. Richard Veselý na pozici manažera 
procesů zodpovídá za aplikaci eCBA, 
jejímž prostřednictvím je rozdělováno 
12 až 22 bodů ze 100 možných u každé-
ho hodnoceného projektu. Má na sta-
rosti metodiku fi nančního zdraví žada-
telů a metodiku projektů generujících 
příjmy. Jednou z jeho hlavních činnos-
tí je dohled nad souladem a shodou 
procesů na úřadě. V souvislosti s tímto 
je realizován manažerský informační 
systém, na který právě probíhá výbě-
rové řízení. Mezi jeho další úkoly patří 
reportování, zodpovědnost za roční 
plán úřadu, různé pravidelné i ad hoc 
reporty, monitoringový servis pro kraj 
Vysočina atd.

Právní oddělení zprava: Mgr. Sylva Staníková, Ing. Marek Bena, Mgr. Jana Voženílková

Do kanceláře ředitelky patří také 
právní oddělení. 
Mgr. Sylva Staníková je vedoucí práv-
ního oddělení. Zajišťuje právní agen-
du úřadu a poskytování právního 
poradenství ostatním odborům a od-
dělením úřadu. Koordinuje a dohlíží 
na činnosti související se zadáváním 
veřejných zakázek regionální radou. 
Spolupracuje na tvorbě podkladů 
a dokumentů pro programové období 
2007–2013, včetně metodik, poskytuje 
odborné právní konzultace při hodno-
cení a výběru projektů. V neposlední 
řadě se zabývá posuzováním doku-
mentace k zadávacím řízením a celko-
vou kontrolou provedení zadávacích 

řízení realizovaných příjemci dota-
ce. Poskytuje stanoviska a vyjádření 
k této problematice.

Mgr. Jana Voženílková má na sta-
rosti veřejné zakázky úřadu, zpraco-
vává a kontroluje veškerou smluvní 
agendu týkající se úřadu. Provádí 
přípravu a kompletaci smluv v oblas-
ti práva obchodního, občanského 
(nájemní smlouvy, kupní smlouvy, 
smlouvy o dílo atd.) a poskytuje práv-
ní poradenství ostatním odborům 
a oddělením úřadu. Společně s perso-
nální asistentkou řeší pracovněprávní 
záležitosti a koordinuje vzdělávací 
programy zaměstnanců. Tvoří, aktua-
lizuje a udržuje v pořádku vnitřní řády 
a směrnice úřadu.

Novou posilou týmu právního odděle-
ní je Ing. Marek Bena, jehož úkolem 
bude hlavně posuzování dokumen-
tace k zadávacím řízením předané 
příjemci dotace a celková kontrola 
provedení zadávacích řízení realizova-
ných příjemci dotace. Bude poskyto-
vat stanoviska a vyjádření k návrhům 
na provedení opravy způsobilých vý-
dajů, z důvodu pochybení při realizaci 
zadávacího řízení příjemci dotace.

Všichni tito lidé jsou vám plně k dis-
pozici, v případě jakýchkoliv dotazů 
spadajících do jejich oblasti činnosti 
se na ně neváhejte obrátit, rádi vám 
pomohou. 

ZNÁTE 
NÁŠ ÚŘAD?
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Dotace Regionálního operačního pro-
gramu Jihovýchod ve výši 7,8 milionu 
korun podpořily vybudování nové-
ho víceúčelového sálu s učebnami 
ve Střední škole pro tělesně postiže-
né GEMINI v Brně na Lesné. 
V prosinci byla za účasti hejtmana Michala 
Haška slavnostně otevřena nová přístav-
ba školy, která je složena ze tří částí. Ty 
je v případě potřeby možné propojit v je-
den současně využitelný celek. Centrální 

část je tvořena jednolodním víceúčelovým 
sálem, který lze využívat k výuce tělesné 
výchovy a v případě potřeby využít i jako 
shromažďovací prostor pro společenské 
a kulturní aktivity studentů i absolventů 
školy. Prostor sálu se dá zvětšit o prostor 
zácvikové učebny pouhým stáhnutím shr-
novací příčky. Přístavbou vznikne rovněž 
zázemí pro praktickou výuku žáků školy 
v učebních oborech v oboru potravinářství 
a prodeje.

Zástupci regionálních rad se dne 
14. 1.  2010 v Brně sešli s ministrem pro 
místní rozvoj, aby slavnostně stvrdili 
podepsání rozhodnutí o poskytnutí 
dotace Evropské unie na rok 2010 pro 
regionální operační programy.

Čerpání dotací z Evropské unie, kon-
krétně z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj, pro regionální operační 
programy v České republice je zajištěno 
i na další rok. Svým podpisem to 14. 1. 
2010 slavnostně stvrdil ministr pro míst-
ní rozvoj Rostislav Vondruška a zástupci 
regionálních rad na veletrhu Regiontour 
v Brně. Dotace regionálních operačních 
programů, dosahující pro letošní rok cel-
kové výše 28,9 miliard korun, tak zajistí 
kontinuitu regionálního rozvoje v České 
republice i přes důsledné škrty v národ-
ním rozpočtu.

„Jsem rád, že vláda, stejně jako kraje, 
vidí v čerpání prostředků ze strukturál-

ních fondů prioritu a podporuje rychlost 
čerpání evropských dotací. Přestože se 
nacházíme v nelehké ekonomické situ-
aci, je třeba dále budovat silniční infra-
strukturu, podporovat rozvoj cestovního 
ruchu či pomáhat sociálně znevýhodně-
ným. Schválených 29 miliard korun vý-
znamně pomůže vyrovnat pokles investic 
v regionech. Čerpání evropských dotací 
je pro všechny kraje České republiky vý-
znamným protikrizovým nástrojem, který 
tlumí ostré dopady nynější hospodářské 
krize,“ vysvětlil Michal Hašek, předseda 
Asociace krajů ČR, předseda Regionální 
rady Jihovýchod a hejtman Jihomorav-
ského kraje.

POTVRZENO: REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY 
LETOS MOHOU VYČERPAT Z EU TÉMĚŘ 29 MILIARD KORUN

STŘEDNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ GEMINI 
MÁ NOVÝ SÁL 

KRÁTKÉ ZPRÁVY
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LÁZNĚ LEDNICE – 
UŽ NEMUSÍTE K MRTVÉMU MOŘI
Projekt Technické zhodnocení lázní Lednice zís-
kal z ROP Jihovýchod dotaci ve výši 2,3 milionu 
korun při celkové investici téměř 6 milionů ko-
run. Alena Ďurišová, ředitelka lázní, nám jak 
o projektu, tak i o lázních řekla pár zajímavostí.

Paní ředitelko, řekněte nám prosím něco 
k historii lázní Lednice.
Lázně Lednice, lázeňský dům Perla, jsou nej-
mladší lázně v ČR. Provoz i s ubytováním jsme 
zahajovali v dubnu 2007. Za dva roky existen-
ce jsme vybudovali lázním klientelu a věřím, 
že i dobrou pověst, protože klienti se k nám 
opakovaně vrací. V květnu 2009 byly Lázně 
v Lednici stanoveny vyhláškou ministerstva 
zdravotnictví přírodními léčebnými lázněmi. 
Jsme první lázeňské zařízení, které bylo v po-
sledních 15 letech vyhlášeno léčebnými lázně-
mi. V rámci Jihomoravského kraje byly dopo-
sud jediné přírodní lázně v Hodoníně. 
Na co se vaše lázně specializují, jaké lé-
čebné metody používáte? 
Naše lázně využívají k léčbě přírodní léčivý 
zdroj – jodobromovou vodu. Tato voda je 
nejúčinnější balneologický prostředek k léče-
ní cévních onemocnění, jsou prokázány také 
vynikající účinky při léčbě pohybového ústrojí 
a nemocí neurologických. Naše nabídka lé-
čebných procedur vychází z výše uvedeného 
indikačního zaměření. V dnešní době je ale 

velká poptávka po procedurách relaxačních 
a rekondičních, proto jsme rozšířili provoz a za-
vedli procedury i z této oblasti. Vyjmenovávat 
všechny procedury a léčebné metody by bylo 
zdlouhavé, v tuto chvíli jich máme v nabídce 
kolem sedmdesáti, a to v různých variantách 
a kombinacích. 
Jak k tomu všemu přispěla dotace z ROP 
Jihovýchod? 
Díky dotaci jsme mohli dovybavit zdravot-
nický provoz. Především jsem chtěla zajistit, 
aby byl více využívaný přírodní léčivý zdroj, 
protože jodobromová voda ze zdroje užíva-
ného v Lednici je svým obsahem jodu jedna 
z nejkvalitnějších v České republice. Kvalitou 
je srovnatelná s vodou v Mrtvém moři. Léčba 
přírodním jodem je nenahraditelná. Všechny 
uměle připravované jodové koupele jsou jen 
nedokonalou náhražkou. K většímu využití 
přírodního léčivého zdroje jsme pořizovali 
končetinové vířivé vany. Pro vyšší komfort 
imobilních pacientů slouží zvedák k vanám. 
Dalšími přístroji jsme vybavovali pracoviště 
pro rehabilitaci pacientů po infarktu myokar-
du, aby se mohli rychleji vracet do běžného 
života. Projekt nebyl zaměřen jen na zdravot-
nickou techniku. Díky jeho realizaci jsme zbu-
dovali nové parkoviště o 31 stáních, zpevněné 
plochy a hřiště u lázní, nainstalovala se klima-
tizace do vybraných prostor, bezpečnostní 
kamerový systém, ozvučení společných pro-
stor, takže nám v lázních hraje příjemná hud-
ba, zřídili jsme další 4 lůžka v ubytovací části, 
dovybavili nábytkem společné prostory. Jed-
noduše řečeno – vyřešili jsme všechny tech-
nické problémy, které zde byly, a zlepšili jsme 
komfort služeb pro naše klienty. Hosté, kteří 
k nám jezdí opakovaně, to velmi oceňují. 

Jak jste se dozvěděli o ROP Jihovýchod 
a možnostech čerpání? 
Možnosti čerpání strukturálních fondů znám. 
Sledovala jsem internetové stránky ROP Jihový-
chod a čekala na výzvu, v rámci které bychom 
mohli náš projekt uplatnit. Přiznávám, že na-
poprvé jsme nebyli úspěšní, ale nevzdali jsme 
to a počkali na další výzvu. Získali jsme tak čas, 
abychom projekt ještě vypilovali, vylepšili.
Máte zkušenosti s evropskými dotacemi 
již z dřívějška? 
Já osobně jsem zkušenost s evropskými dota-
cemi neměla, ale na výstavbu lázní samotných 
byly využity prostředky ze SROP a ředitel naší 
mateřské organizace, Lázní Hodonín, který 
realizaci projektu výstavby řídil, získal bohaté 
zkušenosti a nyní mi byl užitečným rádcem.
Jaké jsou vaše plány rozvoje lázní do bu-
doucna? 
Naše lázeňská budova Perla je prvním objek-
tem, který se v Lednici realizoval. V současné 
době se plánuje rozšíření stanovené lázeňské 
zóny o další stavby lázeňských služeb. Stavět 
budou majitelé okolních pozemků. Naše role 
v tomto směru již byla splněna. My jsme pro-
kázali, že projekt lázní v Lednici je úspěšný.

Děkujeme za rozhovor.

PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY
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V OKŘÍŠKÁCH SE UČÍ MODERNĚ PŘEDSTAVUJEME 
PROJEKTY

Projekt Vybavení ZŠ Okříšky ICT pro rozvoj vý-
uky získal dotaci z ROP Jihovýchod ve výši té-
měř 2,6 milionu korun při celkové investici
2,95 milionu korun. Starosta městyse Okříš-
ky, Ing. Josef Kula společně s ředitelkou 
školy, Mgr. Marií Böhmovou, nám k pro-
jektu poskytli několik zajímavých informací.

Jak jste přišli na nápad vybavit školu 
za pomoci dotace z ROP Jihovýchod? 
Úroveň vybavení informační a komunikační 
technikou ve škole byla dlouhodobě shledána 
jako nedostačující, neboť jedna učebna vybave-
ná pár zastaralými počítači nemohla postačovat 
potřebám více než 280 žáků. Jedinou možnos-
tí, jak vybavit školu způsobem, jakým jsme toho 
dosáhli my, bylo využít dotace ROP Jihovýchod. 
Není možné takovou investici uhradit z našeho 
rozpočtu a nejen našeho, to snad žádný rozpo-
čet městyse naší velikosti neumožní.
Jak dlouho jste projekt připravovali a bylo 
to složité? 
Projekt jsme připravovali přibližně dva a půl 
měsíce, spolupracovalo na něm vedení městy-
se a vedení školy spolu s několika pedagogy. 
Na konzultace dojížděl ekonomický inženýr, 
který pak vkládal celý projekt do Benefi tu a za-
býval se otázkami fi nančního pokrytí a roz-
počtu celého projektu. Co se složitosti přípravy 
týče, jednalo se vždy spíše o boj s časem, neboť 

jsme projekt tvořili při plnění všech dalších pra-
covních povinností, které samozřejmě nepo-
čkají. Motivací nám všem byl možný výsledek, 
na nějž bychom bez prostředků EU rozhodně 
nemohli dosáhnout. 
Jaký byl stav techniky ve škole před zahá-
jením projektu? 
Ve škole byla jedna interaktivní tabule s data-
projektorem a počítačem a co se týče vybavení 
PC, existovala jedna učebna se zastarávajícím 
vybavením a počtem míst, které nedostačo-
valo ani pro výuku jedné celé třídy současně. 
Budova byla pouze částečně zasíťována.
Co všechno váš projekt obsahoval? 
Projekt řešil zasíťování celého objektu školy, 
vznikla další PC učebna se zcela novými počíta-
či, starší učebna PC se částečně dovybavila po-
čítači novými, pořídily se nově licence. Do obou 
PC učeben se zřídila klimatizace. Celkem osm 
tříd je nyní vybaveno interaktivní tabulí, data-
projektorem, jedna učebna dataprojektorem 
a velkým plátnem. Součástí vybavení bylo i 15 
notebooků, které slouží jak ve třídách coby 
součást vybavení k interaktivní tabuli, tak jako 
nutná pomůcka pro přípravu učitelů na hodiny 
a práci s interaktivní tabulí. Vybavení tabulemi 
bylo rovnoměrně rozděleno na 1. a 2. stupeň 
do odborných pracoven i kmenových tříd. 
Nově vzniklo spojením dvou tříd tzv. informač-
ní centrum. Zde se kromě interaktivní tabule 
instalovalo též 7 počítačů s nadstandardním 

vybavením, takže je možno realizovat výuku 
digitálních technologií. Z prostředků dotace byl 
také pořízen moderní fotoaparát, několik mul-
tifunkčních zařízení slučujících v sobě kopírku, 
skener, tiskárnu. Konkrétně může informační 
centrum fungovat jako střižna i jako místo pro 
úpravu digitálních fotografi í, zázemí pro tvorbu 
školního časopisu i pro studium a vyhledávání 
informací. Informační centrum je vybaveno 
moderními encyklopediemi z různých oborů. 
Encyklopedie může využívat i obecní knihov-
na, která je zřízena v prostorách školy. Pořídili 
jsme též tzv. e-učebnice k tištěným učebnicím. 
Umožňují texty sledované v knize vidět na in-
teraktivní tabuli a zároveň s nimi pracovat.
Máte již dnes ohlasy od učitelů, žáků či 
rodičů, jak se jim s novými pomůckami 
a vybavením pracuje? 
Pro širokou veřejnost uspořádala škola Den ote-
vřených dveří nedlouho po dokončení projek-
tu, všichni si mohli nové zařízení prohlédnout 
a vidět je v chodu. Setkali jsme se jednoznačně 
s kladnými ohlasy. Učitelé absolvovali zaškolení 
pro práci s tabulemi a pro tvorbu svých vlast-
ních hodin. Děti si na novinky zvykají velmi 
rychle, tabule jsou již samozřejmou součástí 
vyučování. Žáci školy jsou již schopni předvést 
i vlastní prezentace.

Děkujeme za rozhovor.
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