
 

 
 
 

oblast podpory: 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné 
dopravy 

vyhlášení výzvy: 29. června 2009 

příjem žádostí: od 29. června do 30. září 2009 



 

1. Cíle oblasti podpory 

Hlavní cíl: 

 Zajistit zlepšení dopravní obsluţnosti území a zlepšovat úroveň veřejné dopravy v regionu 
s důrazem na podporu environmentálně šetrných druhů veřejné dopravy. 
 

Specifické cíle: 

 Zvýšení zájmu obyvatel regionu, návštěvníků a turistů o vyuţívání veřejné dopravy; 

 podnícení územní mobility obyvatelstva; 

 usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace; 

 vytvoření fungujícího protipólu k individuální automobilové dopravě; 

 zajištění dopravní obsluţnosti v hospodářsky a turisticky atraktivních územích a jejich 
propojení s okrajovými (vnitřně periferními) částmi regionu. 

 
2. Popis financovaných aktivit oblasti podpory 1.2 

 nákup ekologických dopravních prostředků a modernizace a rekonstrukce dopravních 
prostředků ve VHD (mimo dráţních vozidel) zajišťující základní dopravní obsluţnost v rámci 
závazku veřejné sluţby s významným ekologickým dopadem1 (např. vedoucí k významnému 
sníţení emisí dopravního prostředku), s důrazem na nízkopodlaţnost, informační systémy pro 
cestující2 a další přizpůsobení osobám se sníţenou schopností pohybu a orientace. 

 
3. Příjemci podpory  

 kraje; 

 obce3; 

 svazky obcí4; 

 organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji5; 

 podnikatelský subjekt zajišťující základní dopravní obsluţnost v rámci závazku veřejné sluţby. 

 

                                                      
1
 Budou podpořeny projekty na nákup vozidel splňujících emisní normy EURO 5 a vyšší (platnost od roku 2009, nařízení EP a Rady (ES) č. 

715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z uţitkových vozidel 
(Euro 5 a Euro 6) z hlediska přístupu k informacím o opravách a údrţbě vozidla), popř. EURO 6 (platnost 2015), nebo rekonstrukce a 
modernizace dopravních prostředků ve VHD vedoucí ke splnění norem EURO 5, popř. EURO 6. 
2
 Elektronický vizuální informační systém (elektronické směrové panely vnější, vnitřní a akustické).  

3
 Dle Zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. 

4
 Dobrovolné svazky obcí vytvořené dle Zákona č.128/2000 Sb., o obcích, § 49 a další. 

5
 Při splnění podmínek stanovených v Prováděcím dokumentu ROP JV, v kapitole 1 Vymezení pojmů. 



 

4. Doporučená struktura financování 

Projekty zakládající veřejnou podporu: 

EU (ERDF)
Regionální 

rada JV (SR)

Spoluúčast 

kraje

Vlastní 

(veřejné) 

prostředky

Veřejné 

zdroje

Vlastní 

(neveřejné) 

prostředky

obec či svazek obcí 36,76% 3,24% 0,00% 60,00% 100,00% 0,00% 40,00%

kraj 36,76% 3,24% 0,00% 60,00% 100,00% 0,00% 40,00%

organizace zřizované nebo zakládané 

kraji 36,76% 3,24% 0,00% 60,00% 100,00% 0,00% 40,00%

organizace zřizované nebo zakládané 

obcemi 36,76% 3,24% 0,00% 60,00% 100,00% 0,00% 40,00%

právnické osoby s účastí samosprávy 

(kraje, obce) 36,76% 3,24% 0,00% 60,00% 100,00% 0,00% 40,00%

EU (ERDF)
Regionální 

rada JV (SR)

Spoluúčast 

kraje

Vlastní 

(veřejné) 

prostředky

Veřejné 

zdroje celkem

Vlastní 

(neveřejné) 

prostředky

Max. výše 

dotace (v %)

malý podnikatel v závazku veřejné 

sluţby 85,00% 7,50% 7,50% 0,00% 60,00% 40,00% 60,00%

střední podnikatel v závazku veřejné 

sluţby 85,00% 7,50% 7,50% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Ve vztahu k výdajům celkem
Max. výše 

dotace           

(v %)
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5. Výše dotace 

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:   5 mil. Kč  
Maximální výše dotace:              50 mil. Kč 
 
6. Finanční alokace pro výzvu  

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj) 183,784 mil. Kč 

Regionální rada 16,216 mil. Kč 

Celková výše dotace (bez vlastních zdrojů příjemce) 200,000 mil. Kč 

Přepočteno k aktuálnímu kurzu 26,761 Kč/1€ 

 
 
7. Místo realizace projektů 

Jihomoravský kraj, kraj Vysočina. 
 
8. Doba realizace projektu 

Maximálně tři roky od data podpisu smlouvy. 
 
9. Termíny výzvy 

Vyhlášení výzvy:  29. 6. 2009 
Příjem ţádostí:  od 29. 6. 2009, 8:30 hod. 
Ukončení příjmu ţádostí: 30. 9. 2009, 13:30 hod.  
Místo podání ţádosti: Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod (dále jen „ÚRR“),  

Brno, Kounicova 13 (pro projekty realizované v Jihomoravském kraji)  
Jihlava, Ţiţkova 89 (pro projekty realizované v kraji Vysočina) 

Úřední hodiny pro příjem ţádostí jsou uvedeny v Příručce pro ţadatele a příjemce.  
 
 

  



 

10. Kritéria pro poskytnutí nevratné přímé pomoci (dotace) 

1. Projekt splnil formální náleţitosti a kritéria přijatelnosti (včetně níţe zmíněných).  

2. Všechna nová a technicky zhodnocená vozidla musí mít dlouhodobé perspektivní vyuţití a 
investiční náklady musí být omezeny na minimum nezbytné pro pořízení vozidel; 

3. Neveřejnoprávní ţadatel musí mít před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV 
platnou a plněnou smlouvu o závazku veřejné sluţby (ZVS) se zadavatelem se sídlem 
v regionu soudrţnosti Jihovýchod. ZVS musí být uzavřena na základě transparentního a 
otevřeného výběrového řízení dle platné legislativy (zejména po 3. prosinci 2009 s nařízením 
1370/2007). Doporučenou dobou trvání ZVS je doba ţivotnosti autobusů.  

4. Vozidla musí být provozována v závazku veřejné sluţby - orgán územního samosprávného 
celku je oprávněn poskytovat za plnění sluţby ve veřejném zájmu kompenzaci její ztrátovosti 
(tzv. vyrovnávací platbu). Ţadatel musí při registraci doloţit jako povinnou přílohu čestné 
prohlášení o budoucím doloţení kopie smlouvy o závazku veřejné sluţby. Smlouva o závazku 
veřejné sluţby musí být na ÚRR doloţena nejpozději ke dni podpisu Smlouvy o poskytnutí 
dotace z ROP Jihovýchod. 

5. Příspěvky nelze kumulovat se státní podporou získanou z jiných reţimů - ţadatel při 
předloţení ţádosti o podporu projektu předloţí čestné prohlášení o splnění této podmínky. 

6. Vozidlo musí být pouţíváno na regionálních linkách s převaţujícím dopadem (nejméně 90 %) 
na území regionu NUTS 2 Jihovýchod, u linek městské hromadné dopravy výhradně v regionu 
NUTS 2 Jihovýchod. U vozidla pořízeného k provozování městské hromadné dopravy na 
linkách vázaných závazkem veřejné sluţby se připouští, aby součástí městské hromadné 
dopravy byly i přesahy mimo katastrální území daného města, pokud jsou provozně svázány 
s linkami městské hromadné dopravy, tj. je zde návaznost dopravních linek na městské linky, 
související se zajištěním dopravy v rámci města. Výkony učiněné v rámci městské hromadné 
dopravy musí převaţovat. Plnění stanovených přepravních výkonů bude podrobeno 
standardní kontrole ze strany poskytovatele dotace. 

7. V souvislosti se sluţbami poskytovanými v rámci smlouvy o závazku veřejné sluţby je 
příjemce dotace povinen zajistit u vozidel pořízených díky dotaci proběh v minimálním rozsahu 
30 000 km v období kalendářního roku po dobu ţivotnosti vozidla; 

8. V rámci smlouvy o závazku veřejné sluţby se musí odehrát vzhledem k nutnosti 
manipulačních a dalších jízd minimálně 90 % proběhu vozidel pořízených či modernizovaných 
prostřednictvím dotace. Zbývajících maximálně 10 % proběhu můţe příjemce dotace vyuţít 
pouze na manipulační jízdy. Náklady s nimi spojené jsou oprávněným a ekonomicky 
uznatelným nákladem pro závazek veřejné sluţby za podmínky, ţe jsou prováděny za účelem 
plnění dopravních výkonů v rámci závazků veřejných sluţeb. Tuto podmínku bude muset 
příjemce dotace doloţit v rámci ročního hlášení spolu s doloţením skutečností dle 
následujícího bodu. Vozidlo nesmí být vyuţíváno mimo závazek veřejné sluţby. 

9. Příjemce musí Úřadu Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod oznámit nejpozději do 
31. března následujícího roku, ţe podmínky týkající se minimální délky proběhu v příslušném 
kalendářním roce byly splněny. Pokud příjemce informuje příslušné orgány do 31. března 
následujícího roku, ţe uvedené podmínky splněny nebyly a neposkytne řádné vysvětlení, 
nebo pokud Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod zjistí, ţe podmínky splněny 
nebyly, odečtou se od dotace následně částky v souladu se smlouvou podepsanou s 
Regionální radou regionu soudrţnosti Jihovýchod. 

 



 

10. Investiční dotace se vyplácejí v podobě přímých nevratných investičních příspěvků. Náhrady 
vyplácené příjemcům v rámci jiných náhrad za veřejné sluţby se vypočítávají tak, aby 
nezahrnovaly investiční dotace. Tím bude zajištěno, ţe nedojde ke dvojímu započítání. 
Příspěvky zejména vyrovnávají tu část náhrady, která souvisí s náklady na odpisy. Tato část 
kaţdoročně představuje částku odpisů vynásobenou mírou podpory. Dopravce musí 
poskytovateli dotace dostatečně prokázat (např. inventární kartou), ţe skutečně dotaci odečítá 
od pořizovací ceny vozidla při výpočtu odpisů. Více viz příklad v následující tabulce. 

Položka 
Celkové financování 

 (dle smlouvy o ZVS a Smlouvy o poskytnutí dotace) 

Pořizovací cena (PC) 1 000 

Investiční dotace (D) 400 

Základ pro stanovení odpisů (PC-D) 600 

Počet let odepisování (R) 10 

Odpis / rok (PC-D)/R 60 

Roční úhrada v rámci smlouvy o 
závazku veřejné sluţby ve výši 

odpisů (veřejné zdroje/rok) 
60 

Celková úhrada v rámci smlouvy o 
závazku veřejné sluţby ve výši 

odpisů (veřejné zdroje) 
600 

Shrnutí  

Dotace z rozpočtu Regionální rady 
na základě smlouvy o poskytnutí 

dotace (D) 
400 

Celková úhrada v rámci smlouvy o 
závazku veřejné sluţby ve výši 

odpisů (veřejné zdroje) 
600 

Veřejné zdroje celkem 1 000 

 
11. Ustanovení § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, stanoví, ţe „ocenění 
dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se sníţí o dotaci 
poskytnutou na pořízení majetku…“ (pro dopravce, kteří nejsou podnikateli, obdobně viz § 38 
odst. 9 vyhlášky č. 504/2002 Sb.). Pořídí-li si tedy dopravce nové vozidlo, případně pokud 
technicky zhodnotí vozidlo stávající, s finanční podporou z veřejného rozpočtu, do svých 
nákladů můţe zahrnout pouze cenu vozidla sníţenou o částku představující získanou dotaci. 
Dopravce tedy můţe od objednatele dopravy poţadovat kompenzaci prokazatelné ztráty 
maximálně v takové výši, která nepřesahuje mnoţství finančních prostředků, jeţ sám poskytl z 
neveřejných zdrojů k nákupu nebo modernizaci vozidla (viz předchozí bod). 

12. Příjemce je povinen stanovit délku účetního odepisování vozidla pořízeného či technicky 
zhodnoceného z dotace ROP JV v souladu s jeho pouţitelností na 10 let. Tato skutečnost 
bude zakotvena ve Smlouvě o poskytnutí dotace.  



 

13. Pokud dopravce (příjemce podpory) ukončí v průběhu doby účetního odepisování 
zakoupeného či technicky zhodnoceného vozidla závazek veřejné sluţby, je povinen prodat 
vozidlo pouze takovému zájemci, který provozuje veřejnou hromadnou dopravu v rámci 
platného ZVS na území regionu soudrţnosti Jihovýchod, a to za trţní cenu a prostřednictvím 
transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení. V tomto případě je 
příjemce podpory povinen vrátit Regionální radě regionu soudrţnosti Jihovýchod poměrnou 
část dotace, kterou nevyuţil v rámci doby pouţitelnosti vozidla. 

14. Dotace můţe být poskytnuta jen v případě, pokud budou vozidla upravena pro umoţnění 
přístupu osob se sníţenou schopností pohybu a orientace. Přístupnost vozidel bude zajištěna 
nízkopodlaţností významné části plochy vozidla, případně dosazením zvedací plošiny pro 
osoby se sníţenou schopností pohybu.  

15. Dotace můţe být poskytnuta jen v případě, ţe projekt dosáhl v hodnocení minimální bodové 
hranice schválené Výborem Regionální rady v úvodu zasedání o výběru projektů. Budou 
vybrány ty projekty, které dosáhly nejlepšího hodnocení, minimálně však nad hranicí 
stanovenou Výborem Regionální rady. Hodnotící kritéria jsou dostupná na www.jihovychod.cz. 

 
11. Způsobilé výdaje 

Způsobilé jsou pouze hlavní investiční výdaje. 
 
Hlavní: 

  nákup a technické zhodnocení ekologických autobusů kategorie M2 a M36 s významným 
ekologickým dopadem; 

 hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek včetně drobného dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku (výhradně pro pořízení elektronického vizuálního informačního systému 
nebo vybavení vozidla plošinou pro osoby se sníţenou schopností pohybu, nejsou-li tyto 
součástí výbavy vozidla) 

Příjemce musí naplnit odpovídajícím způsobem publicitu v souladu s platnými Pravidly pro publicitu. 

Podrobné rozpracování způsobilých výdajů je uvedeno v Prováděcím dokumentu ROP JV v kapitole 
č. 5 Způsobilé výdaje, který je dostupný na www.jihovychod.cz. 

 

12. Monitorovací ukazatele 

Ţadatel se podpisem smlouvy zaváţe k plnění monitorovacích indikátorů relevantních pro obsah 
projektu: 

Hlavní monitorovací ukazatele Měrná jednotka 

Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné hromadné dopravě 
Počet ekologických 

vozidel 

 

13. Náležitosti žádosti o poskytnutí dotace 

Ţádost včetně povinných příloh bude doručena osobně na příslušné pracoviště Úřadu Regionální 
rady Jihovýchod ve výše uvedeném termínu. Ţádosti, které jsou doručeny po termínu, nebudou 
pracovníky oddělení hodnocení projektů převzaty.  

                                                      
6
 Vozidla kategorie M2 jsou vozidla, která mají více neţ 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichţ největší přípustná hmotnost 

nepřevyšuje 5 tun. Vozidla kategorie M3 jsou vozidla, která mají více neţ 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichţ největší 
přípustná hmotnost převyšuje 5 tun. 

http://www.jihovychod.cz/
http://www.jihovychod.cz/


 

Obsah ţádosti:  

 Tištěný výstup elektronické ţádosti vyplněné a finálně uloţené v programu BENEFIT7 se 
shodným kódem jako elektronická verze, ţádost je podepsána statutárním zástupcem 
ţadatele – 1x v originále, 1x v kopii;  

 povinné a další přílohy ţádosti v rozsahu stanoveném dle Příručky pro ţadatele a příjemce a 
poţadavků této výzvy – 2x (v originále/ověřené kopii a 1 kopii) a vloţeny do jedné obálky 
(krabici) k odevzdání. 

Ţádost vyplňuje ţadatel prostřednictvím internetu v programu BENEFIT7 (www.eu-zadost.eu nebo 
www.eu-zadost.cz).  
 
14. Další informace 

Nezbytné dokumenty: 

 Prováděcí dokument ROP JV – doporučujeme příjemcům pro získání podrobnějších informací 
o jednotlivých oblastech podpory. Obsahuje vymezení způsobilých výdajů pro jednotlivé 
prioritní osy a další informace. Prováděcí dokument navazuje na programový dokument ROP 
JV.  

 Příručka pro ţadatele a příjemce – podrobný průvodce přípravy ţádosti do Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. Příručka se skládá ze dvou částí – I. Příručka pro ţadatele, 
II. Příručka pro příjemce. 

 Znění výzvy. 

 Benefit a Uţivatelská příručka Benefit7. 

 Stanovení finančního zdraví ţadatele. 

 Studie proveditelnosti (zapracována do eCBA). 

 Systém pro elektronické zpracování finanční a ekonomické analýzy. 

 Případné metodické pokyny. 

 Znění notifikace N 410/2008 – Pořízení a obnova vozidel pro městskou dopravu. 

 Znění notifikace N 411/2008 – Pořízení a obnova vozidel pro regionální dopravu. 
 

 
Doporučené dokumenty 

 Hodnotící kritéria. 

 Pravidla pro publicitu. 

 Loga pro ROP JV. 

 Metodická příručka způsobilých výdajů. 

 Regionální operační program Jihovýchod. 

 Indikativní přehled příloh projektové ţádosti. 

 
Informace poskytuje: 
 
Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno 
Odbor implementace projektů Brno 
Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: 532 193 505, email: karasek@jihovychod.cz 

Odbor implementace projektů Jihlava, Ţiţkova 89 
Ing. Erika Šteflová, vedoucí odboru, tel: 532 193 600, email: steflova@jihovychod.cz. 

 
Odpovědnost za realizaci programu má: 
Regionální rada regionu soudrţnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno.  
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