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Úvod 

 

Strukturální fondy EU dávají městům v České republice ojedinělou možnost financovat 

zásadní rozvojové aktivity. Pro získání těchto prostředků musí města vyladit své rozvojové 

plány s prioritami vyšších celků a připravit projekty, které jsou propojené do ucelených 

logických záměrů a zajišťují revitalizaci určených území, případně řešit témata, která jsou pro 

města klíčové. Právě stanovení rozvojových plánů města, které navazují na koncepce a 

rozvojové priority vyšších územních samosprávných celků, regionů soudržnosti či Národní 

strategický referenční rámec, a které budou integrovány do celkové logicky propojené 

rozvojové koncepce města, je podmínkou získání této finanční podpory v urbánní dimenzi, tj. 

pro rozvoj měst a jejich území. K tomuto účelu bude v jednotlivých městech zpracován 

Integrovaný plán rozvoje města, který má být strategickým dokumentem sloužícím jako 

garance koncentrace prostředků, propojenosti jednotlivých intervencí, efektivity a synergie 

dopadů v rámci daného města a celého regionu.  

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově 

provázaných akcí, které jsou realizovány ve vybrané zóně města, zaměřených na revitalizaci 

veřejných prostranství a regeneraci bytových domů. IPRM může zahrnovat také pilotní 

projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením. 

Předkladateli IPRM pro oblast intervence 5.2 IOP mohou být města nad 20 tis. 

obyvatel. Bez předložení IPRM nebudou moci prostředky z této oblasti intervence čerpat. 

IPRM musí zahrnovat aktivity spolufinancované z oblasti intervence 5.2 IOP – 

Revitalizace veřejných prostranství a regenerace bytových domů. IPRM může zahrnovat také 

pilotní projekt zaměřený na řešení romských komunit ohrožených sociálním vyloučením. Tato 

aktivita zahrnuje revitalizaci veřejných prostranství i regeneraci bytových domů. 

Aktivity IPRM musí být realizovány ve vybrané zóně města. Geograficky vymezená 

zóna pro realizaci IPRM je souvislá plocha na území města, vymezená na základě kritérií 

daných pro výběr území pro intervence v oblasti bydlení v rámci oblasti intervence 5.2 IOP. 

Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání dne 23.6.2008 schválilo pro zpracování 

Integrovaného plánu rozvoje města pro čerpání dotací z Integrovaného operačního programu 

zónu Šumbark II Za Teslou. 
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1 Soulad IPRM s nadřazenými strategickými dokumenty 

 

Místní a regionální specifika statutárního města Havířova a jeho území, která jsou 

podkladem pro stanovení klíčových oblastí vyžadujících zvýšenou míru podpory v rámci 

IPRM, je třeba posuzovat v návaznosti na stávající strategie a platné koncepční dokumenty na 

místní úrovni. IPRM musí být v souladu nejen s rozvojovými potřebami a prioritami, které 

byly identifikovány jako významné oblasti pro území města Havířova a jeho rozvoj, ale 

rovněž s prioritami Moravskoslezského kraje jako vyššího územního samosprávného celku a 

současně také v souladu s Integrovaným operačním programem. Posuzování místních specifik 

je nutno provádět v kontextu stávajících strategií a platných dokumentů na místní úrovni. 

 

Národní strategické dokumenty  

Nejvýznamnějšími obecnými strategickými a programovými dokumenty vytvořenými 

na národní úrovni jsou Národní rozvojový plán a Národní strategický referenční rámec. 

Národní rozvojový plán popisuje hlavní rozvojové problémy České republiky a vychází jak ze 

Strategických obecných zásad Společenství, tak ze základních strategických dokumentů 

vytvořených na úrovni ČR, kterými jsou Strategie udržitelného rozvoje, Strategie 

hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje pro léta 2007 - 2013 a další platné 

resortní a regionální strategické a programové dokumenty. Národní strategický referenční 

rámec pak svým obsahem vymezuje strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti a systém finančních toků ze strukturálních fondů EU 

v ČR.  

 

Regionální strategické dokumenty  

Z těchto základních obecných dokumentů pak vycházejí jednotlivé konkrétněji 

zaměřené operační programy, z nichž je pro daný IPRM s ohledem na jeho obsah, zaměření a 

geografickou polohu města nejvýznamnější Regionální operační plán NUTS II 

Moravskoslezsko. V rámci Moravskoslezského kraje byly zpracovány a schváleny strategické 

dokumenty a koncepce spadající do jednotlivých oblastí samostatné i přenesené působnosti 

kraje jako vyššího územního samosprávného celku. V rámci těchto dokumentů má 

nejvýznamnější postavení ve vztahu k celkovému rozvoji územně správního obvodu kraje 

základní rozvojový dokument Program Moravskoslezského kraje. 

 

Strategické a rozvojové dokumenty města Havířova 

Základním rozvojovým dokumentem, který má v současnosti statutární město Havířov 

zpracován je Územní plán města vymezující rozsah a způsoby jeho rozvoje z územního 

hlediska. Na úrovni města je zpracován dlouhodobý komplexní strategický rozvojový 

dokument, kterým je Strategický plán rozvoje města a k základním strategickým dokumentům 

řešícím obecně rozvoj města patří rovněž Programové prohlášení Rady města Havířova na 

léta 2007 – 2010. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/regionalni-politika/strategicke-obecne-zasady-spolecenstvi-ceska-verze-1
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V rámci statutárního města Havířova v minulosti vznikly a v současnosti vznikají další 

jednotlivé koncepce, programy a strategické materiály, které nastavují priority a příslušné 

směry rozvoje daných jednotlivých rozvojových oblastí v rámci města a jeho územního 

obvodu. Za zpracování a aktualizaci strategických a koncepčních dokumentů nesou 

odpovědnost jednotlivé odbory Magistrátu města Havířova, do jejichž působnosti daná oblast 

věcně patří. Jedná se o následující dokumenty: 

- Strategický plán rozvoje města 

- Územní plán 

- Komunitní plán 

- Koncepce bydlení 

- Koncepce kultury 

- Koncepce tělovýchovy a sportu 

- Koncepce mateřských a základních škol 

- Strategický plán cyklistické dopravy. 

 

Strategický plán rozvoje města Havířova svým záběrem postihuje celkový a všestranný 

rozvoj města, který byl aktualizován a schválen Zastupitelstvem města Havířova. Strategický 

plán rozvoje města je rozdělen na několik problémových okruhů, které vymezují hlavní směry 

zaměření rozvoje města, a které se dále člení na priority a je rozvíjející opatření. Těmito 

problémovými okruhy jsou: 

- Město 

- Ekonomika 

- Infrastruktura 

- Sociální prostředí a lidské zdroje 

- Životní prostředí. 

 

Programové prohlášení Rady města Havířova na léta 2007 - 2010 zahrnuje konkrétní 

přehled témat, které jsou v daném období vnímány jako prioritní pro rozvoj města a stanovení 

potřebných činností a cílů v jednotlivých oblastech jako ekonomický a hospodářský rozvoj, 

bydlení, infrastruktura a životní prostředí, školství a kultura, sociální a zdravotní oblast, sport 

a volnočasové aktivity, doprava a bezpečnost a podíl občanů na správě města. Takto 

vymezené oblasti, činnosti a investiční akce jsou konkrétním naplněním záměrů, cílů a 

strategií Strategického plánu rozvoje města, který tak upřesňují, rozvíjejí a aktualizují 

v závislosti na konkrétních podmínkách platných pro aktuálně zvolený střednědobý horizont.  

IPRM naplňuje priority a cíle jednotlivých problémových okruhů Strategického plánu 

rozvoje města Havířov, především pak v oblastech město, infrastruktura, sociální prostředí a 

lidské zdroje a životní prostředí. 



           Statutární město Havířov 
                   Integrovaný plán rozvoje města pro IOP, Zóna Šumbark II Za Teslou 

 

 
 

 

6 

2 Analýzy současné ekonomické a sociální situace města  

2.1 Analýza ekonomické a sociální situace statutárního města 

Havířova 

 

Havířov je situován v severní části Západních Karpat, v takzvané Ostravské pánvi, 

blízko hranic se Slovenskou a Polskou republikou. Nejnižším místem je křižovatka u ČOV 

ležící 242 metrů nad mořem. Nejvyšším bodem je vrchol Bludovického kopce, který má 

výšku 347 m nad mořem. Na území města jsou dva větší vodní toky - Lučina a její přítok 

Sušánka. Průměrná roční teplota Havířova je 8,4 ºC. Letních dnů s teplotou nad 25 ºC je 

v průměru 47 za rok. Dnů s celodenním mrazem je v průměru 40 ročně. Dešťové srážky jsou 

poměrně intenzivní (cca 800 mm ročně). 

Podle počtu obyvatel je Havířov 11. největší město České republiky. Počtem obyvatel 

se řadí do skupiny krajských měst. Má více obyvatel než 3 krajská města (Zlín, Jihlava a 

Karlovy Vary). V Moravskoslezském kraji je druhým městem podle počtu obyvatel. Jeho 

plošná rozloha 3207 ha je ale velmi malá na město s tak početným obyvatelstvem. Z toho 

vyplývá extrémně vysoká hustota obyvatel, která je s cca 2750 obyvateli/km² největší v České 

republice, a nedostatek prostoru pro rozvoj města. Této velikosti města vůbec neodpovídá 

administrativní význam a vybavenost službami státu (zdravotnictví, pošty apod.) na úrovni 

odpovídající počtu obyvatel.  

Havířov je částí jádra ostravské aglomerace. Ostrava představuje regionální metropoli 

Moravskoslezského kraje. Jedná se o tzv. polycentrický model regionálního uspořádání, v ČR 

jedinečný. Zvláštností tohoto modelu je to, že metropolitní funkce je plněna více městy, mezi 

kterými dochází k dělbě práce při plnění funkcí metropole. Ačkoli má Ostrava nesporně 

dominantní postavení, sama územní jednota osídlení si vynucuje jistou spolupráci při 

zabezpečování metropolitních funkcí (např. vysoké školství rozdělené v současnosti mezi 

Ostravu, Opavu a Karvinou). Pro optimální rozvoj celé aglomerace bude v budoucnu 

nezbytné toto rozdělení plánovat, aby bylo dosaženo co největší efektivity a synergie. Pro 

Havířov vyplývá úkol a zodpovědnost podílet se na zabezpečení těchto funkcí a nalézt 

v tomto sídelním uskupení místo odpovídající jeho významu a velikosti. Město by se mohlo 

stát významnou součástí ostravské aglomerace zejména v  terciární sféře (vzdělání, výzkum, 

kultura). 

Havířov vznikal v letech 1947 – 1970 na území bývalých samostatných obcí Dolních 

Bludovic, Dolní, Prostřední a Horní Suché, Šumbarku, Dolní Datyně a Životic. Obce Dolní 

Bludovice a Šumbark se připojily v roce 1955, Životice, Prostřední a Dolní Suchá v roce 

1960, Dolní Datyně v roce 1974 a konečně Horní Suchá v roce 1975.  Na město byl Havířov 

povýšen v prosinci 1955. Dodatečná výstavba probíhala v letech 1978 - 1994 v prostoru 

Šumbarku. Statutárním městem se stal Havířov v roce 1990. V roce 1990 ze svazku města 

vystoupila obec Horní Suchá.  

Havířov je jedinečné město v rámci celé České republiky. Je typickým sídlištním a 

satelitním městem, které bylo takto účelově budováno od samého začátku. Ostatní sídlištní 

uskupení budovaná ve stejném období mají charakter i statut městských částí (např. Poruba     

v Ostravě). Výrazná část obyvatel dojížděla za prací do blízkého okolí, zejména do Ostravy.  
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Když byly v roce 1990 zrušeny Krajské národní výbory, projevila se ve vývoji Havířova 

více již zmíněná vazba na okresní město Karviná. Ať již tím, že Havířov nemá své velikosti 

odpovídající administrativní zázemí nebo horší úrovní různých obecných služeb jako jsou 

pošty, zdravotnictví a podobně. Tyto problémy přetrvávají i po zrušení okresních úřadů v roce 

2000, protože okresní pobočky státních úřadů a institucí a jiné služby zůstaly v Karviné, 

bývalém okresním městě. Je nutno podotknout, že orientace Havířova především na Ostravu, 

přetrvala. Nepříznivým dědictvím minulosti je i image města. Havířov je obecně v ČR znám 

spíše jako část Ostravy, nikoliv jako plnohodnotné město.  

Výjimečné postavení Havířova má ovšem i některé výhody. Město bylo postaveno 

plánovitě jako sídlištní tak, že bylo minimalizováno znečištění od velkých zdrojů smogu a 

popílku. Rovněž jádro města stojí v oblasti, ve které není pravděpodobná těžební činnost, 

odpadají tedy problémy s poklesy půdy. Již v prvních obdobích výstavby byla snaha               

o zachování co nejvyššího procenta městské zeleně a v dalších etapách výstavby byly do 

městského prostoru zahrnuty i okolní lesíky a bažantnice. Procento zeleně v Havířově je 

vysoké a postupně se vytvořila i tradice dobré údržby této zeleně. Převážné procento domů 

jak nájemního, tak individuálního bydlení, je novějšího data výstavby. Přes jisté problémy, 

zejména s panelovými domy, je stav domovního fondu velmi dobrý ve srovnání s okolními 

městy. Havířov má vyhovující infrastrukturu, kromě infrastruktury dopravní, v současnosti 

přetížené. Architektonické řešení je zajímavé a část města, tzv. Sorela, je vyhlášena jako 

ochranná zóna architektury 50. let.  

Na území statutárního města Havířova se nachází jedna národní kulturní památka 

(Památník obětem nacistického teroru v Bludovicích) a 14 kulturních památek zapsaných             

v Ústředním seznamu kulturních památek, mezi nimi např. bývalé kino Radost. 

Další relativní výhodou Havířova je blízkost hranic Polské a Slovenské republiky, která 

umožňuje rozvoj příhraniční spolupráce. 

 

Analýza demografických údajů 

Podle stavu k 31. 12. 2007 má Havířov bez trvale usídlených cizinců 82 768 obyvatel. 

Z toho je 40 445 mužů a 42 323 žen. Podíl dětí pod 15 let věku na celkovém počtu obyvatel je 

14,75 % (koncem roku 2006 byl tento podíl 14,2 %). V roce 2006 se snížil počet občanů              

o 265. Oproti roku 2006, ve kterém se snížil počet občanů o 318, došlo k určitému zlepšení. 

 

Tab. 1 Počet obyvatel ve správním obvodu města Havířova je následující: 

Obec Počet obyvatel 

Albrechtice 3 961 

Horní Bludovice 1 862 

Horní Suchá 4 411 

Těrlicko 4 191 

Havířov 82 768 

CELKEM 98 156 

Bez trvale usídlených cizinců (údaje Magistrátu města Havířova, odboru vnitřních věcí). 
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Havířov nejvíce rostl v období let 1956 - 1960, kdy se roční růst pohyboval nad hranicí 

20 %. Rekordním rokem byl potom rok 1960, kdy došlo ke zvýšení počtu obyvatel o více než 

polovinu. Je ale nutné připomenout, že se město v tomto roce zvětšilo o další území Dolních 

Bludovic a Šumbarku, Prostřední a Dolní Suché a Životic. Větší nárůst obyvatel v roce 1975 

byl způsoben rozšířením města o Horní Suchou. Poslední výraznější změna počtu obyvatel 

Havířova, zaznamenaná v roce 1991, je dána opětovným osamostatněním se obce Horní 

Suchá v předcházejícím roce. Od konce 80. let 20. století do roku 1995 se roční přírůstky 

města pohybovaly na úrovni 0,2 %. Od roku 1996 se zásadně mění velikostní vývoj Havířova, 

který začíná postupně ztrácet obyvatelstvo trvale přihlášené k pobytu (v roce 2001 došlo              

k úbytku o 1 000 obyvatel). 

Havířov se stal v letech 1950 - 1970 nejdynamičtěji rostoucím městem v celém 

tehdejším Československu. Na základě těchto skutečností nepřekvapuje zjištění, že průměrný 

věk trvale bydlícího obyvatelstva Havířova se pohyboval v 50. letech na hranici 23 let, což 

bylo o celých 11 let méně, než byl průměr za celou Českou republiku. Nezvyklé poměry mezi 

dětskou složkou (0 - 14 let) a stárnoucí populací (více než 60 let) v době založení města (tzv. 

progresivní typ věkové struktury) se o 40 let později dostávají do stavu běžného u lidských 

populací hospodářsky rozvinutých států (regresivní typ věkové struktury). Z tabulky je patrné, 

že ke konci roku 1955 bylo havířovské obyvatelstvo tvořeno z téměř 40 % dětskou populací a 

na obyvatelstvo starší 60 let připadala pouhá 2 % podílu. Ke konci roku 2002 prodělal tento 

poměr razantní proměnu, protože na dětskou populaci připadlo již jen 15,6 % a na nejstarší 

občany města (věk nad 60 let) celých 19 %.  

 

Tab. 2 Vývoj věkové struktury obyvatelstva ČR a indexu stáří podle daných věkových hranic 

ve srovnání s Havířovem 

Okamžik 

kalendářního 

času 

Zastoupení věkových skupin (v %) Průměrný 

věk 

Index 

stáří 0 – 14 15 - 59 60 + 

ČR HAV ČR HAV ČR HAV ČR HAV ČR HAV 

31.12.1955 26,3 39,8 60,2 58,1 13,5 2,1 33,9 23,0 51 5 

31.12.1960 25,5 36,4 59,7 58,5 14,8 5,1 34,5 - 58 14 

31.12.1965 22,9 33,9 60,5 60,6 16,6 5,5 - - 72 16 

31.12.1970 21,2 32,8 60,5 61,0 18,3 6,2 35,8 27,9 86 19 

31.12.1975 22,3 - 59,1  18,6 - -  83 - 

31.12.1980 23,5 24,0 59,7 66,5 16,8 9,5 35,4 32,0 72 40 

31.12.1985 23,3 22,8 59,2 65,7 17,5 11,5  33,5 75 51 

3.3.1991 (SLDB) 21,0 20,7 61,1 65,4 17,8 13,9 36,3 33,8 85 67 

31.12.1995 18,3 19,1 63,7 65,4 18,0 15,5 37,3 36,2 98 81 

1.3.2001 (SLDB) 16,2 16,6 65,4 65,5 18,4 17,9 - - 114 108 

31.12.2002 15,6 15,6 65,5 65,4 18,9 19,0 39,3 38,9 122 121 

Zdroj: Podíly věkových skupin a index stáří vycházejí z dat ČSÚ získaných běžnou evidencí a při SLDB. 

 

Proces stárnutí havířovské populace je tedy velice rychlý a v nejbližší budoucnosti se 

bude nadále prohlubovat. Do nového 21. století tak Havířov vstupuje nejen se zcela 

pozměněnou věkovou strukturou, ale současně se město navždy zbavuje přídomku město 

mladých. Navíc proces stárnutí je tak razantní, že se během krátké doby město přiřadí 

k obcím s nejstarším obyvatelstvem v podmínkách našeho státu. 
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Národnostní složení obyvatel Havířova 

Národnostní složení občanů Havířova doznalo určitých zajímavých změn při porovnání 

posledních dvou sčítání lidu z let 1991 a 2001. 

1) Česká národnost zůstává nejpočetnější skupinou trvale bydlícího obyvatelstva, ale její 

podíl se za posledních deset let zvýšil ze 77,5 % na 84,7 %. 

2) Druhou nejsilnější národnostní skupinu tvoří občané slovenské národnosti, ale je zde 

zaznamenán pokles ze 7,8 % na 5,3 % (absolutně o více než 4 500 osob). 

3) V roce 1991 se k moravské národnosti přihlásilo téměř 7 % občanů. O deset let později 

však dochází k velké změně a k této národnosti se hlásí již jenom 1,7 % obyvatel.  

4) Ačkoli je polská národnostní skupina v Havířově 3. nejpočetnější se 3,4 % (téměř 2 900 

osob), došlo i u této národnosti k poklesu váhy mezi posledními sčítáními o 1 %.  

5) Více než jednoprocentní zastoupení dnes nemá ani skupina slezská, ke které se přihlásilo 

pouze 0,5 % občanů města (pokles podílu o téměř 1,5 %). 

6) K rómské skupině se přihlásilo pouze 0,05 %, což absolutně činí ani ne 50 občanů. A 

trend přihlášení se Rómů ke své národnosti přitom stále zeslabuje. V celém našem státě je 

však zcela běžný tento odmítavý přístup občanů rómské národnosti ke ztotožnění se            

s vlastní národností byť deklaratorně při SLDB. Odhady hovoří o tom, že by se počet 

Romů v Havířově mohl reálně pohybovat mezi 1 až 2 tisíci obyvateli. 

7) Za jedinou významnější skupinu se stabilním zastoupením z ostatních národností můžeme 

označit německou národnost (0,17 %).  

8) Byl zaznamenán mírný nárůst občanů ukrajinské národnosti (z 0,07 % na 0,10 %). 

9) Občanů s cizí státní příslušností žije v Havířově necelé jedno procento (829 osob). Z toho 

je 310 občanů Slovenska, 278 Polska, 58 Ukrajiny a 41 občanů Ruské federace. 

 

Po srovnání s rokem 1980, kdy bylo občanů české národnosti 84 % (vč. moravské, která 

se samostatně nezjišťovala), slovenské 8 % a polské 6,7 %, je patrný trend dlouhodobějšího 

poklesu zastoupení občanů menšinových národností s výjimkou národností ukrajinské a 

vietnamské. 

Ve městě je cca 30 % věřících obyvatel. Naprostou převahu má Římskokatolická víra, 

kterou vyznává 20 % obyvatel.  

Vzdělanostní úroveň obyvatelstva Havířova je obdobná jako krajský průměr. Je sice 

vyšší, zejména v položce vysokoškolského vzdělání (7,58 % obyvatel Havířova), než 

v Karviné (4,79 % obyvatel), ale výrazně nižší než v Ostravě (10,53 % vysokoškolsky 

vzdělaných) a je i o 1,3 % nižší než celostátní průměr. Pod republikovým průměrem je také 

podíl obyvatel s úplným středoškolským vzděláním s maturitou (22,5 % Havířov, 25 % ČR). 

Havířov je ale nutno srovnávat spíše s Ostravou, neboť představuje nejvýznamnější externí 

zdroj pracovních míst pro havířovské obyvatele (do Ostravy dojíždí za prací asi 7000 
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havířovských obyvatel, což je výrazně největší podíl dojíždějících). Důvodem této nepříznivé 

vzdělanostní skladby obyvatel je zejména to, že se nabídka pracovních příležitostí na 

Ostravsku orientovala zejména na dělnické profese, což způsobilo příliv obyvatelstva 

s výrazným podílem jen základního vzdělání. Vzhledem k podstatnému růstu počtu vysokých 

škol v ostravské aglomeraci je předpoklad, že dalším vývojem dojde ke zlepšení vzdělanostní 

struktury obyvatel.  

Průměrný roční přírůstek přirozenou měnou dosahoval v období let 1960 - 1979 tisíc 

dětí. V 80. letech to byla již polovina, tedy okolo 500 dětí ročně. Ještě v 1. polovině 90. let to 

bylo ročně okolo 250 dětí, ale od roku 1995 dochází k úbytku populace. Lze předpokládat na 

základě demografického chování obyvatelstva Havířova, že se přirozený úbytek bude 

pohybovat do roku 2020 na hranici 100 osob za rok. Což znamená, že počet obyvatel města 

ke konci roku 2020 bude vlivem přirozené změny o 2000 občanů nižší.  

V letech 1955 až 1969 rostl počet obyvatel Havířova migračním chováním ročně o 3000 

občanů. Jenže již od 70. let 20. století dochází k migračním úbytkům populace, který v letech 

1970 až 1980 dosahoval ročně okolo 400 občanů. V následujících devadesátých letech se 

roční migrační úbytek snížil na hodnotu okolo 65 občanů. Lze předpokládat další úbytek 

obyvatelstva migračním chováním, protože jeho předvídání je více než u přirozené měny 

ovlivněno vnějšími vlivy (např. i vstupem do Evropské unie, cenou pozemků, nemovitostí, 

stavebních materiálů a prací, změnami pracovních příležitostí, geopolitickými vlivy apod.), 

lze velice těžko učinit kvalifikovanější odhad. Nicméně další snížení počtu obyvatel Havířova 

do roku 2020 migrací je velice pravděpodobné a to v ročním rozsahu okolo 220 osob. To by 

ke konci roku 2020 znamenalo ztrátu okolo 4000 trvale bydlících obyvatel města. Je zřejmé, 

že na populačním vývoji města Havířova se bude v následujících 20 letech silněji podílet 

migrační chování občanů města s váhou o 100 % vyšší, než je vliv přirozené obměny.  

 

Tab. 3  Projekce složení věkových skupin obyvatelstva Havířova do roku 2010 

Střední varianta Věková skupina Celkem 

Rok projekce 0 - 14 let 15 - 64 let 65 a více  

2001* 13852 60802 10848 85502 

2002* 13341 60788 11142 85271 

2003 13053 60533 11362 84947 

2004 12764 60277 11582 84624 

2005 12476 60022 11802 84300 

2006 12280 59596 12105 83980 

2007 12084 59169 12407 83660 

2008 11887 58743 12710 83340 

2009 11691 58316 13012 83020 

2010 11495 57890 13315 82700 

Pramen: Vlastní odhad podle projekce obyvatelstva ČR do roku 2030 ČSÚ. 

Poznámka: * skutečný stav 
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Zástavba a osídlení 

V Havířově bylo v roce 2001 (ke dni sčítání lidu, tj. k 1.3.) 33 426 trvale obydlených 

bytů. To znamenalo, že na jeden byt připadalo 2,57 osob (v roce 1961 to bylo 3,49, v roce 

1970 3,31, v roce 1980 3,25, v roce 1991 2,74). Nižší hodnotu vykazoval v okrese Karviná ze 

všech 16 obcí pouze Bohumín. V rodinných domcích tak bylo umístěno za tohoto stavu pouze 

9,5 % z trvale obydlených bytů (o 0,4 % více než v roce 1991), více než 90 % bytů tak bylo 

součástí mnohopodlažních domů družstevní nebo státní výstavby. Přitom v roce 1961 

připadalo na rodinné domky více než 13 % bytových jednotek. Největší podíl na celkovém 

počtu trvale obydlených bytů v rodinných domech v roce 2001 vykázaly Bludovice (29 %), 

Prostřední Suchá (27,3 %), Šumbark (16,8 %) a Životice (8,9 %). 

Za deset let mezi posledními sčítáními lidu se počet trvale obydlených bytů zvýšil             

o necelé 2 000 při navýšení počtu domů o 410. Jestliže zvážíme, že mezi roky 1970 a 1991 

dělal tento nárůst přes 6800 bytů a 700 domů, tak je zřejmé, že se celková bytová výstavba 

města výrazněji zpomaluje. Je zapotřebí zdůraznit, že nárůst bytů se v posledním desetiletí 

nejen výrazněji zpomalil, ale celý se v podstatě uskutečnil v jediné části města (Šumbarku).              

Ke zmírnění tempa růstu bytové zástavby navíc přispěla devadesátá léta zvýšeným zájmem 

občanů o výstavbu rodinných domků ve všech částech města Havířova. 

Jen tyto základní údaje ukazují, že kultura bydlení je výhradně ovlivněna rozsáhlou 

výstavbou vícepodlažních domů, tzv. sídlištní výstavbou. Tento styl je patrný především        

v městských částech Město, Šumbark a Podlesí (viz tabulka). Jenom Dolní Datyně, Životice a 

Dolní Suchá si udržují převahu bytů rodinných domků, proto jejich charakter zástavby 

nepůsobí uniformně a anonymně. 

 

Tab. 4 Rozložení bytového fondu podle částí města Havířova dle údajů sčítání lidu 

M ě s t s k é  

č á s t i  
Trvale obydlené (1.3.2001) Trvale obydlené (3.3.1991) Trvale obydlené (1.12.1970) 

 byty 
domy 

byty 
domy 

byty 
domy 

 celkem v RD celkem v RD celkem v RD 

Bludovice 932 918 761 8 201 896 1 102 5 497 567 824 

Podlesí 7 183 60 410       

Dolní Datyně 135 134 141 117 113 113 123 119 120 

Město 14 874 171 1 359 14 888 141 1 316 14 218 112 1 275 

Suchá    1 978 1 001 1 042 1 988 833 1 012 

Dolní Suchá 221 204 214       

Prostřední Suchá 1 885 863 913       

Šumbark 7 913 533 968 6 016 444 832 2 802 390 681 

Životice 283 281 252 258 252 203 - - - 

Havířov  celkem 33 426 3 164 5 018 31 458 2 847 4 608 24 628 2 021 3 912 

Pozn.: Havířov měl při SLDB 2001 již 8 městských částí, když z Bludovic se oddělilo Podlesí a ze Suché 

vznikly Dolní a Prostřední Suchá. 

 V Havířově se nachází lokality se sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením 

ohrožených obyvatel. První lokalita se nachází na periferii města cca 100 m od nejbližší 

městské zástavby v bezprostřední blízkosti dolu František (ulice Důlní v Horní Suché). 

Vznikla sestěhováním obyvatel lokality z ulice Stonavská v Horní Suché. Jedná se o 2 
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dvoupodlažní objekty po cca 24 bytových jednotkách velikosti 1+1. Většina obyvatel je 

závislá na sociálních dávkách. Významně jsou zde zastoupeny krádeže. Lichva, gamblerství a 

narkomanie se vyskytují ojediněle. Druhá lokalita se nachází v běžné zástavbě v Havířově-

Šumbarku. Jedná se o skupinu 10 – 12 domů, které jsou z větší či menší části obydleny 

romskými rodinami. Tyto domy o 5 – 6 vchodech jsou integrální součástí městské čtvrti, podíl 

menšinového obyvatelstva se zde již odhaduje na 70 %. I zde je většina obyvatel závislá na 

sociálních dávkách. Ze sociálně-patologických jevů je zde významně zastoupeno gamblerství.

 Další lokalita s kumulací sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva se nachází 

v Havířově-Prostřední Suché. Většina obyvatel je zde závislá na sociálních dávkách. 

Významně jsou zde zastoupeny krádeže a zneužívání návykových látek. 

Havířov při řešení sociálních, ekonomických a sídelních funkcí města stojí mj. před 

následujícími problémy: 

1. Jak spravovat a udržovat bytové domy, ve kterých bydlí drtivá většina občanů města. 

2. Jak rozšířit sídelní funkce a vytvořit ze satelitního sídla s malou nabídkou pracovních 

příležitostí plnohodnotné osmdesátitisícové město. 

3. Jak napomoci urbanistické koncepci při oživování a kompaktnějšímu srůstání jednotlivých 

částí města. 

4. Jak čelit dnes velmi vysoké míře nezaměstnanosti v souladu s nutnou restrukturalizací 

ekonomické základny ostravského regionu (útlum hornictví a hutnictví). 

5. Jakou formou podporovat program bydlení, aby vystěhovávání perspektivních věkových 

skupin nenabylo masovějšího měřítka. 

6. Jakým způsobem u funkčně neplnohodnotného města satelitního typu zajistit přitažlivý 

program pro využití volného času nejmladších generací (děti, mládež), aby nedocházelo   

k vážnějšímu nárůstu kriminality ve městě.  

7. Jak přesměrovat vývoj, od počáteční zdánlivé prosperity a v současnosti celkové stagnace 

sídla, s pomocí postavení statutárního města ke skutečné všeobecné přitažlivosti a 

dlouhodobější perspektivě zdravého, urbanisticky zajímavého, sociálně přijatelného a 

nabídkou pracovních příležitostí podpořeného celkového bydlení. 

 

Analýza tendencí současného ekonomického rozvoje 

Hlavním současným problémem ekonomického rozvoje Havířova je vysoká míra 

nezaměstnanosti a malé možnosti města tuto nezaměstnanost ovlivnit rozvojem průmyslu a 

služeb. Havířov je a bude do značné míry závislé na pracovních příležitostech ve svém okolí.  

Oblastmi s vysokou nezaměstnaností v mikroregionu Havířov jsou vlastní město 

Havířov a obec Horní Suchá. Zbylé 3 obce (Těrlicko, Albrechtice, Horní Bludovice) mají 

nezaměstnanost výrazně nižší. Část tohoto rozdílu lze připsat sezónním pracovním 

příležitostem, i když Těrlicko, Albrechtice a Horní Bludovice mají nižší nezaměstnanost ve 

srovnání s Havířovem a Horní Suchou již dlouhodobě.  
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V rámci okresu Karviná je Havířov ve středu nezaměstnanosti mezi městy okresu. Vyšší 

nezaměstnanost mají Karviná s 17,33 % a Orlová s 16,67 %, nižší Český Těšín s 14,13 % a 

Bohumín s 11,42 %. V rámci Moravskoslezského kraje okres Karviná s 15,1 % vykazuje 

výrazně větší nezaměstnanost než ostatní okresy. Moravskoslezský kraj je ovšem se svou 

mírou nezaměstnanosti 10,8 % na druhém místě v ČR po Ústeckém kraji (12 %).                      

I v Ústeckém kraji je však nezaměstnanost nižší než v Karvinském okrese, jen v okrese Most 

(17,4 %) je vyšší.  

Rozvoj průmyslu ve městě bude nutné soustředit na taková odvětví, která nevyžadují 

mnoho volného prostoru, kterého má město nedostatek a neznečišťují životní prostředí, které 

patří k největším komparativním výhodám města v současnosti, velmi narušovaným již 

zmiňovanou vysokou mírou zplodin plynoucích z nadměrné hustoty dopravy a nepříznivými 

vlivy ostravské aglomerace. 

Havířov disponuje volnými prostory využitelnými pro podnikání dle Územního plánu. 

Celkem se jedná o patnáct oblastí, které se skládají dohromady z 24 souvislých částí. Celková 

rozloha je 74 ha. Největší souvislá část měří 9,44 ha (oblast Pod plynárnou v Prostřední 

Suché). Pro průmyslovou zónu v nezastavěném území je minimální výměra 10 ha, což 

nesplňuje žádná část, v zastavěném území 5 ha, což splňuje 6 částí. To umožňuje výstavbu 

maximálně středního výrobního podniku (rozloha 9,44 ha). Z uvedeného je zřejmé, že 

výstavba většího výrobního podniku na zelené louce v samotném Havířově příliš nepřipadá            

v úvahu. 

Podnikání v Havířově je charakteristické velkým počtem malých podniků ve službách. 

O tom svědčí fakt, že v současnosti je v Havířově pouze 32 podniků s větším počtem než 50 

zaměstnanců. Chybí velké podniky, které by byly tahouny ekonomiky a poskytovaly zakázky 

skupinám menších podniků. Rovněž chybí vysokoškolská a výzkumná základna, která by 

podněcovala vznik vysoce sofistikovaných služeb a výroby. 

Velké množství malých podniků způsobuje také problémy při komunikaci mezi městem 

a podnikateli. V současnosti neexistuje organizace sdružující takový počet podnikatelů, že by 

mohla být považována za jejich mluvčího. Proto rozvoj komunikace s podnikateli představuje 

jeden z velkých úkolů do budoucna.  

 

Sociální integrace 

Hlavním sociálním problémem města je postupné stárnutí obyvatel a migrace mladých 

obyvatel za prací. Sociální infrastruktura města není dostatečně vyvinutá. Chybějí jak zařízení 

pro seniory, tak objekty sociálního bydlení. Kromě výstavby nových objektů bude nutno                

i posílit sociální služby, které umožní postiženým lidem a seniorům plnohodnotný život                  

i v jejich obvyklém prostředí. Nedostatečně rozvinuté jsou rovněž zdravotní služby. Pro jejich 

postupné doplnění je nezbytná spolupráce zejména s Nemocnicí s poliklinikou Havířov, p.o. 

Školství představuje velmi významný prvek v životě každého města. Jednak zajišťuje 

vzdělávání a výchovu dětí a mládeže, a tím i růst vzdělanosti a kvality pracovní síly, a také se 

školy, zejména vysoké, stávají kulturními a vědeckými centry s velkými dopady na celkovou 

úroveň města. Dostupnost různých forem vzdělání bývá důležitým argumentem pro výběr 

místa, kde chceme žít. Důležitým strategickým dokumentem o školství je „Koncepce 

mateřských a základních škol v působnosti města Havířova“ společně s demografickou studií 

„Prognóza o vývoji počtu dětí na základních školách do roku 2015“. Ve městě působí celkem 
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27 mateřských škol + 3 soukromé MŠ, z  toho jedna je s polským jazykem vyučovacím. 

V roce 2007 navštěvovalo předškolní zařízení cca 1800 dětí. Počet žáků předškolních zařízení 

má mírně stoupající tendenci.  

V Havířově je celkem 19 základních škol, z toho jedna s polským jazykem vyučovacím, 

1 speciální základní škola a 2 umělecké školy.  Tyto školy navštěvovalo v roce 2007 cca 8600 

žáků (bez spec. ZŠ a uměleckých škol). Ačkoliv byly od roku 1994 vyřazeny z Rejstříku škol 

3 základní školy, v důsledku neustálého poklesu počtu žáků dochází k nenaplňování škol.               

I když prognózy nasvědčují pokračování tohoto trendu, s největší pravděpodobností bude 

v průběhu několika let opět vzrůstající tendence počtu žáků ve školách.  

Střední školství v Havířově je představováno 12 školami, z toho 4 soukromými, vč. 3 

gymnázií.  

V Havířově se nacházejí v současné době 3 vysoké školy. Vysokoškolský institut VŠH 

v Havířově, organizační složka Vysoké školy humanitně-ekonomické v Lodži a Vysoká škola 

sociálně správní se sídlem v Havířově, jejímž zřizovatelem je Institut celoživotního 

vzdělávání Havířov o.p.s. (výuka zahájena v říjnu 2008). 

Ani kulturní vybavení města neodpovídá jeho velikosti. Kulturní objekty vyžadují 

opravy a modernizaci. Problematikou kultury ve městě se blíže zabývá strategický dokument 

„Koncepce kultury města Havířova do roku 2010“ schválen zastupitelstvem města v červnu 

roku 2004. Nejvýznamnějšími subjekty, které pečují v Havířově o rozvoj kultury všech 

odvětví a žánrů, jsou příspěvkové organizace města Městské kulturní středisko Havířov a 

Městská knihovna Havířov. U nejmasovějších akcí je nezbytná spolupráce s další 

příspěvkovou organizací města - Správou sportovních a rekreačních zařízení Havířov. Mnohé 

akce celoměstského charakteru jsou organizovány samotným magistrátem města, kde se 

oblasti rozvoje kultury věnuje zejména odbor školství a kultury. Kromě příspěvkových 

organizací města Havířova, působí v Havířově i několik příspěvkových organizací 

Moravskoslezského kraje a mnoho jiných neziskových organizací. 

Rovněž sportovní objekty ve městě nejsou plně dostačující. Městu Havířovu chybí 

zejména víceúčelová hala. Zajištění údržby starých objektů a výstavba chybějících jsou 

důležité úkoly do budoucna. Rozvojem sportovních aktivit se zabývá strategický dokument 

„Koncepce tělovýchovy a sportu“. 

Sportovní odvětví na vrcholové úrovni provozuje cca 20 tělovýchovných organizací. 

V těchto organizacích působí cca 5 800 členů, z čehož je zhruba 4 000 mládežníků (tedy členů 

do 26 let věku). K vrcholovým sportům v Havířově v současné době patří například aerobik, 

atletika, basketbal, billiard, box, bojová umění, biketrial, bridž, florbal, jachting, hokej, 

moderní gymnastika, korfbal, kulturistika, tenis, sálový fotbal, krasobruslení, rugby, karate, 

softtenis, taneční sporty, stolní tenis, plavání, vodní lyžování, volejbal, vzpírání. Výkonnostní 

sport v Havířově provozuje okolo sedmnácti organizací sdružujících cca 1 900 členů. Celkem 

se tedy v Havířově věnuje organizovanému sportu cca 8 000 jednotlivců, z nichž kolem 6 000 

je mladší věku 26 let. 

Sociálním problémem města je rovněž koncentrace sociálně problematického 

obyvatelstva v městské části Šumbark. Proto bude pokračovat jak revitalizace této části, tak           

i projekty podporující sociální adaptaci některých skupin obyvatel. Nepříznivému stavu 

drogové závislosti, zejména mládeže, je nutno čelit, kromě speciálních sociálních programů,          

i rozvojem a podporou žádoucích volnočasových aktivit. Pro zpřístupnění těchto aktivit 
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obyvatelům svého města, především s důrazem na volný čas dětí, sestavil v roce 2005 

Magistrát města Havířova přehledný dokument pod názvem Katalog volnočasových aktivit. 

Tento katalog obsahuje ve své databázi více než 270 tipů jak trávit volný čas. Katalog je 

dvakrát do roka aktualizován. 

 

Životní prostředí 

Hlavním úkolem v oblasti životního prostředí je omezení emisí vznikajících při dopravě 

a emisí produkovaných malými znečišťovateli, zejména při topení.  

Ovzduší Havířova je také nepříznivě ovlivňováno ostravskou aglomerací. Emise 

dostávající se do ovzduší z provozu blízkých velkých zdrojů znečišťování (např. MITTAL 

STEEL Ostrava a.s., Vysoké pece Ostrava a.s., aj.) se velkou měrou podílejí na znečišťování 

ovzduší v Havířově. Ve městě samotném jsou dva velké zdroje znečištění, a to Nemocnice 

s poliklinikou Havířov, p.o. a ekočistírna TESCO. Střední zdroje znečištění představují 

zejména kotelny, kterých je na území Havířova 40. 

 Na území města Havířova dochází k překračování imisních limitů pro suspendované 

částice frakce PM10 – polétavý prach a k překračování imisních limitů polycyklických 

aromatických uhlovodíků, vyjádřených jako benzo(a)paren. Území města bylo vyhlášeno jako 

oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro ochranu lidského zdraví pro suspendované částice 

frakce PM10. 

Míra kontaminace půdy v Havířově je nižší oproti okolí. Jedná se pouze o lokální 

znečištění. 

Stejně jako ve všech ostatních městech, se produkce komunálního odpadu rok od roku 

zvyšuje. Nakládání s komunálními odpady jako službu městu dlouhodobě zajišťují na základě 

smlouvy Technické služby Havířov, a.s. Město vydalo obecně závaznou vyhlášku pro 

nakládání s odpady a má zpracovaný Plán odpadového hospodářství, podle kterého se řídí. 

 Ve městě je rozmístěno cca 1024 kontejnerů na komunální odpad od občanů, které jsou 

pravidelně vyváženy. Součástí nakládání odpadů je sběr tříděného odpadu – papíru, skla, 

plastů a tetrapacku, pro jejíž účely jsou ve městě rozmístěny barevné kontejnery. Město 2x 

ročně organizuje pro občany mobilní sběr nebezpečných odpadů. Celoročně je v provozu 

Sběrný dvůr odpadů. Ve městě jsou rozmisťovány velkoprostorové kontejnery, do kterých 

mohou občané uložit objemný odpad ze svých domácností. 

Pitná voda je zajištěna pro 100 % obyvatelstva do roku 2015 ve shodě s Územním 

plánem. Odpadní vody jsou sváděny na převážném území města kanalizací. Splaškovou 

kanalizaci udržují SmVaK Ostrava, a.s., zatímco dešťovou kanalizaci spravuje, kromě jiných 

subjektů, také město Havířov. Čistírna odpadních vod byla v letech 1998 – 1999 

rekonstruována a nyní splňuje podmínky dle norem EU i do budoucna. Do roku 2010 bude ale 

nutno doplnit část kanalizace dle směrnice 91/271/EHS. V současnosti se zpracovává 

projektová dokumentace na tuto stavbu. Na území města se nachází větší počet drobných 

vodních toků, které jsou znečištěny. Po vybudování kanalizací v jednotlivých částech města 

bude vhodné tyto drobné vodní toky revitalizovat. 

Odvodnění území města zajišťuje řeka Lučina se svým přítokem Sušánkou. V roce 1992 

byla část toku řeky Lučiny a navazující pozemky v údolní nivě vyhlášeny jako chráněné 

území v kategorii přírodní památka. Chráněné území zajišťuje ochranu vzácné flóry a fauny a 
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je využíváno k rekreaci. V květnu roku 2003 byly pro řeku Lučinu stanoveny záplavové 

plochy Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. V oblasti Sušánky se projevuje znečištění 

způsobené zejména důlní činností. Stejný problém se objevuje také u technologických 

rybníků bývalého Dolu Dukla, ačkoliv vybudováním sběrače F se situace značně zlepšila, 

protože část splaškových vod odváděných kdysi do rybníků se odvádí přímo do čistírny. Tím 

se vytvořily podmínky pro revitalizaci těchto ploch po skončení důlní činnosti na Dole Dukla. 

Nové vodní plochy mohou vzniknout na katastrálních územích Šumbarku a Prostřední a Dolní 

Suché v důsledku poklesů vyvolaných důlní činností. 

 

Přitažlivé město 

Atraktivita města pro obyvatele je dána řadou determinantů, patří mezi ně zejména 

kvalitní životní prostředí, občanská vybavenost, využití veřejných prostranství, to vše udává 

kvalitu života v daném městě. 

Vzhledem k absenci významných investic do veřejných prostranství a staveb 

v minulých letech, docházelo k jejich chátrání a v důsledku těchto skutečností si tyto žádají 

rozsáhlé rekonstrukce a opravy. Nutností je také výstavba některých zařízení pro volný čas, a 

to z důvodu nevyhovujícího stavu či nedostatečné kapacity stávajících zařízení. Město 

Havířov si je vědomo, že svým rychlým tempem růstu v minulém století nezvládlo 

koordinovat výstavbu jak některých budov, tak i udržovat veřejná prostranství. Na jedné 

straně je zrekonstruované náměstí v centru města, a na straně druhé v okrajových částech, kde 

je i významná bytová zástavba parky a náměstí chátrají a neodpovídají dnes aktivitám, ke 

kterým by měly sloužit a k čemu byly zamýšleny. 

Město Havířov svou vysokou hustotou zalidnění patří mezi města extrémně hustě 

osídlená. Vzhledem k vysokému počtu obyvatel a hustotě osídlení, je stávající infrastruktura 

naprosto nevyhovující, také administrativní význam neodpovídá velikosti města. 

Nedostatečná vybavenost službami státu spolu s nevyhovujícím stavem a kapacitou 

prostranství pro volnočasové aktivity, sportovní a kulturní využití zapříčiňuje stav, kdy není 

město obyvateli vnímáno jako plnohodnotné. Příčinou tohoto stavu jsou zejména rostoucí 

nároky obyvatel na kvalitu, dostupnost a v neposlední řadě také kapacitu veřejných 

prostranství a veřejných služeb pro obyvatele a to, že současná situace ve městě těmto 

zvyšujícím se požadavkům neodpovídá. Nedostatečná vybavenost území může mít negativní 

vliv na kvalitu života a další sociální a životní podmínky.  

Havířov je připraven vyvíjet aktivity, jejichž cílem bude postupné vyrovnávání 

handicapů vzniklých historickým vývojem, které způsobily, že město nemá administrativní 

služby, školství, kulturu a instituce na úrovni odpovídající jeho velikosti.  

Do těchto snah bude patřit i podpora image a propagace města a vytváření vztahu 

občanů k městu. Ačkoliv Havířov bude mít i v blízké budoucnosti charakter sídlištního města, 

bude nutné zajistit běžné obecné služby na úrovni obvyklé ve městech podobné velikosti. To 

se týká zejména úřadů a státem garantovaných služeb (zdravotnictví, školství, pošty, 

telekomunikace). Primárně je to potřebné pro vytvoření prostředí, které by lákalo mladé 

perspektivní obyvatele, sekundárně to přispěje i ke zlepšení image města.  

Jsou zde zařazeny i aktivity mající zlepšit vzhled města jak úpravami, tak i novou 

výstavbou. Výstavba chybějících zařízení pro volnočasové aktivity přispěje ke zlepšení 

životních podmínek obyvatel. Důležité je také podporovat a rozvíjet nové možnosti bydlení, 
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zejména pokud se týká rozmanitosti nabídky bytů. Havířov je v současnosti osídlen již 

značnou částí populace, která se v něm narodila a která jej vnímá jako své město, přesto je 

nutno posilovat pocit sounáležitosti občanů s městem, protože obyvatelům Havířova přece jen 

chybí generační sepětí s městem obvyklé u měst s dlouhou historií. Pro zlepšení image města 

bude nezbytné rozšířit instituce důležité a známé v krajském a republikovém měřítku a také 

aktivity, které by zaujaly širokou veřejnost.  

V tomto směru se jedná o dlouhodobé, velmi obtížně realizovatelné cíle, zejména 

politického charakteru, s velmi výrazným vlivem okolí. Proto jsou velmi obtížně plánovatelné 

a úkolovatelné.  

V neposlední řadě je rovněž nutno řešit otázku vnějších vztahů Havířova jak vůči jej 

obklopujícím menším obcím, tak i vůči ostatním městům jádra ostravské aglomerace, s cílem 

koordinovat rozvojové úsilí Havířova s jeho okolím a tím dosáhnout synergického efektu. 

 

Dostupnost a mobilita 

Dopravní infrastruktura 

Dominantní komunikací v Havířově je silnice I/11, která vede od Ostravy směrem 

k Českému Těšínu. Do centra města dále zasahuje důležitá komunikace II/4746 ve směru 

Havířov – Karviná. Uvedené silnice svou vysokou hustotou dopravy nepříznivě ovlivňují jak 

životní prostředí města, tak i dopravní situaci. Ostatní místní komunikace III. – IV. třídy jsou 

převážně ve vlastnictví města a dosahují délky cca 145 km. K tomu je nutno připočítat kolem 

150 km chodníků. Kromě údržby jsou na zatížených komunikacích ze strany města 

realizovány i opatření sloužící ke snížení nebezpečnosti a zvýšení průchodnosti komunikací, 

zejména úpravy nebezpečných křižovatek. 

Budování sítě cyklostezek probíhá dle schváleného Strategického plánu rozvoje 

cyklistické dopravy města Havířova, který je pravidelně monitorován. V současnosti je 

zpracovávána studie komunikační sítě 

Situace ve statické dopravě v Havířově není dobrá. V současné době je zde deficit 

kolem 800 parkovacích míst, výhledově se jedná o deficit cca 4000 míst v roce 2015. 

Hlavní havířovský dopravce ČSAD Havířov a.s. zajišťuje autobusovou dopravu rovněž 

pro okolní obce Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Petřvald, Šenov a Těrlicko. 

V rámci MHD v Havířově je provozováno 22 autobusových linek. Hustotu sítě autobusové 

dopravy MHD je možno označit za dobrou.  

Menší význam má železniční doprava, která slouží asi 6 % přepravovaných osob. 

Integrovaný dopravní systém zatím zaveden není, protože se vyčkává na komplexní řešení pro 

celou ostravskou aglomeraci. 

 

Technická infrastruktura 

Distribuční síť je v Havířově provozována ve dvou napěťových úrovních. Zastaralá část 

v hladině 6 kV a nová část je řešena 22 kV kabely. Hlavní napájecí bod sítě je trafostanice TS 

110/22/6 kV Havířov B. Tato trafostanice má ještě rezervy. Nevýhodou je hlavní připojení 

Havířova jen z jednoho směru. 



           Statutární město Havířov 
                   Integrovaný plán rozvoje města pro IOP, Zóna Šumbark II Za Teslou 

 

 
 

 

18 

Město Havířov je plynofikováno z více než 95 %. Hlavním provozovatelem sítě je 

Severomoravská plynárenská a.s. Havířov je zásobován zemním plynem z dálkové 

plynovodní sítě. Plyn se využívá hlavně pro vaření, protože převážná část otopů je realizována 

pomocí centralizovaného zásobování teplem. Stav distribuční plynové sítě je dobrý. 

Veřejné osvětlení v Havířově pokrývá potřeby města. Část sítě je ale zastaralá jak 

fyzicky, tak i morálně a vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukce a výměny. V současnosti je 

vypracovávána studie veřejného osvětlení, která by měla přispět k efektivní rekonstrukci a 

zlepšování stávající sítě.  

Veřejný vodovod pokrývá většinu území Havířova a je ve správě Severomoravských 

vodovodů a kanalizací Ostrava, a.s. (SmVaK). Voda je do systému dodávána z centrálních 

zdrojů Ostravského oblastního vodovodu. Dle údajů Územního plánu je potřeba vody pokryta 

do roku 2015. 

Stoky jednotné a splaškové sítě spravuje SmVaK a.s., dešťovou kanalizaci Magistrát 

města Havířova. Městská čistička odpadních vod byla rekonstruována a splňuje veškeré 

požadavky v současnosti i pro blízkou budoucnost. Dle směrnice 91/271/EHS vydané 

Evropskou radou, bude ale nezbytné dobudovat okrajové části kanalizace. V současné době se 

zpracovávají projekty pro tuto výstavbu. Pokud se týká dešťové kanalizace spravované 

městem, bude nezbytné provést doplnění dokumentace a pasportizaci. 

 

Správa věcí veřejných 

Správa statutárního města Havířova klade důraz na aplikaci principů trvale udržitelného 

rozvoje města. Existuje zde snaha o otevřené a efektivní fungování magistrátu města. 

Město Havířov spolupracuje s řadou zahraničních měst. S těmito partnerskými městy si 

vyměňuje praktické zkušenosti s fungováním veřejné správy. Mezi zahraniční partnerská 

města patří: 

- Mažeikiai (Litva) 

- Harlow (Velká Británie) 

- Collegno (Itálie) 

- Omiš (Chorvatsko) 

- Jastrzebie Zdrój(Polsko) 

- Paide (Estonsko) 

 

2.2 SWOT analýza 

 

Určení a specifikace silných (Strenghts) a slabých (Weaknesses) stránek je základní 

metodou objektivního vyhodnocení současného stavu ekonomických, sociálních, kulturních 

a dalších podmínek života na území statutárního města Havířova, které jsou determinovány 

vnitřními faktory.  

SWOT analýza zahrnuje také vymezení vlivů vnějšího prostředí v podobě příležitostí 

(Opportunities) a hrozeb (Threats), které zachycují významné okolnosti ve vybraných 
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oblastech, jichž je třeba využít pro rozvoj města nebo jimž je naopak třeba včas a efektivně 

čelit. Tato podrobná analýza slouží k vymezení oblastí a jednotlivých aktivit, které vzhledem 

ke stávající situaci vyžadují nebo budou vyžadovat zvýšenou pozornost a poskytnutí cílené 

podpory. S ohledem na její výsledky bude zároveň stanovena optimální strategie realizace 

IPRM, respektující takto zjištěné skutečnosti.  

Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu města (vnitřní prostředí) a 

současné situace okolí města (vnější prostředí). Ve vnitřním prostředí hledá a klasifikuje silné 

a slabé stránky města. Ve vnějším prostředí hledá a klasifikuje příležitosti a hrozby pro město. 

V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné synergie mezi silnými a slabými 

stránkami, příležitostmi a hrozbami. Tyto synergie pak v zápětí mohou být použity pro 

stanovení strategie a rozvoje města. 

 

Silné stránky 

-  Dobrý stav technické infrastruktury 

-  Rozvinutá dopravní infrastruktura a rozvinutá MHD 

-  Dobré dopravní napojení na Ostravu a Karvinou 

-  Blízkost polských a slovenských hranic 

-  Dobrá dostupnost kulturních zařízení plynoucí z jejich rovnoměrného 

rozmístění  

-  Velká rozmanitost sportovních odvětví na území města, široká základna 

sportovců 

-  Mnoho zeleně i v husté zástavbě města a možnost využití okolních lesů pro 

rekreační funkci 

-  Dobrý stav čističky odpadních vod splňující normy Evropské unie 

- Snaha o otevřenost a efektivnost fungování magistrátu města 

 

Slabé stránky 

- Nízký počet produkčních podniků a absence velkých prosperujících podniků, 

které by vytvářely stabilní základnu ekonomiky města 

- Důsledky restrukturalizace průmyslu v ostravské aglomeraci zapříčiňující 

vysokou nezaměstnanost obyvatel města 

- Nedostatečná podnikatelská kultura 

- Nedostatek pracovních míst 

- Přetížení dopravní infrastruktury ve špičkách, velký provoz v centru města 

- Malé zastoupení výzkumných a vývojových pracovišť a vysokého školství 

- Zastaralá nerekonstruovaná zástavba, parky a náměstí, které nebyly 

revitalizovány od jejich vzniku v padesátých letech minulého století 

- Chybí multifunkční hala pro konání akcí většího charakteru a další vybavení 

pro sport a kulturu 

- Nedostatečná kapacita ubytovacích zařízení 

- Vysoká kriminalita a drogová závislost mládeže 

- Nedostatečná kapacita a následná péče sociálních zařízení 

- Překračování některých imisních limitů způsobené zejména blízkostí velkých 

ostravských podniků a hustotou automobilové dopravy 
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- Kanalizace některých částí města neodpovídá směrnicím EU 

- Pomalé zavádění technologií do VS a nezájem obyvatel o veřejný život 

 

Příležitosti 

- Koordinace Havířova a ostravské aglomerace v oblasti rozvoje 

- Čerpání strukturálních fondů EU a jiných zdrojů pro rozvoj dopravní 

infrastruktury a dopravní obslužnosti 

- Zvýšení kulturní úrovně a prestiže města rozvojem vysokého školství, 

výzkumu a vývoje 

- Využití fondů a dotací EU pro zlepšení vzhledu města a humanizaci bydlení 

- Dobudování sítě cyklostezek dle Strategického plánu cyklistické dopravy 

- Využití fondů a dotací EU pro budování nových sportovních a kulturních 

zařízení, rozvoj infrastruktury a občanské vybavenosti 

- Využití dotací a strukturálních fondů EU k revitalizaci drobných vodních toků, 

k celkovému zlepšení životního prostředí ve městě a tím také zvýšení kvality  

 

Hrozby 

- Změna politiky rozdělování daní způsobující snížení daňových příjmů 

Havířova, které tvoří podstatnou část celkových příjmů 

- Další nárůst automobilové dopravy a tím zatížení životního prostředí a zhoršení 

průjezdnosti města 

- Zvyšování podílu seniorů způsobený stárnutím populace a emigrací mladých 

obyvatel 

- Chátrání bytového fondu způsobené zejména problematickou politikou velkých 

vlastníků a insolvencí malých vlastníků 

- Další chátrání budov, parků a náměstí vybudovaných v minulém století a dosud 

nerevitalizovaných 

- Pokles účasti státu na sociální politice 

- Nevyužití možností čerpání dotací ze strukturálních fondů EU na ekologické 

projekty, což by vedlo ke zhoršení kvality životního prostředí ve městě a 

poklesu zájmu obyvatel o město 

- Neuplatňování principu trvale udržitelného rozvoje a systémového přístupu 

k rozvoji města 

 

Shrnutí socioekonomické a SWOT analýzy 

Analýza sociální a ekonomické situace a SWOT analýza statutárního města Havířova 

uvedené v předchozích kapitolách, budou při jejich vzájemné komparaci a při porovnání 

jejich návazností na obsahovou náplň jednotlivých oblastí podpory Integrovaného operačního 

programu využity jako primární podklad pro stanovení oblastí vhodných pro poskytnutí 

podpory a vymezení jednotlivých aktivit spadajících do těchto oblastí. V rámci SWOT 

analýzy i z analýzy strategických dokumentů je patrné, že ve městě, které vyrostlo velmi 

rychlým tempem je následná nedostatečná údržba infrastruktury hlavním handicapem a jako 

problém se taktéž jeví nekoordinovaná výstavba v minulých letech, kdy vznikaly rozsáhlé 

zástavby bez návazné infrastruktury pro volnočasové aktivity. Vzhledem k tomu, že není 
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v Havířově dostatek vzdělávací infrastruktury, je nedostatek pracovních míst i nedostatečná 

infrastruktura pro sport a další volnočasové aktivity a neustále dochází k migraci především 

mladých lidí do jiných měst.  

Na základě výše uvedeného postupu byly jako klíčové pro další udržitelný rozvoj 

statutárního města Havířova, který může být financován z prostředků Integrovaného 

operačního programu, v rámci IPRM určeny základní oblasti činností vhodné pro poskytnutí 

podpory. 

1. Zlepšení stavu veřejných prostranství 

Cílem této oblasti je zvyšování kvality života a městského prostředí, který bude 

naplňován prostřednictvím revitalizace veřejných prostranství. Vlivem zajištění jen nezbytné 

údržby a absence obnovovacích investic v minulosti vyžadují nyní veřejná prostranství 

celkovou obnovu a oživení veřejné zeleně a další související infrastruktury.  

2. Zvýšení kvality bydlení 

Tato oblast zahrnuje zejména aktivity zaměřené na modernizaci bytových domů, 

zahrnující především zvýšení jejich technických, energetických a estetických vlastností. Tyto 

aktivity mají odstranit nedostatky bydlení v panelových sídlištích. 

3. Občanská vybavenost a veřejné služby 

Tato oblast úzce navazuje na předchozí oblast zaměřenou na veřejná prostranství, neboť 

rozvoj občanské vybavenosti a infrastruktury veřejných služeb jsou spolu s výše uvedenou 

oblastí předpokladem komplexního a efektivního naplňování cíle v podobě zvyšování kvality 

života a životního prostředí ve městě. Všestranný rozvoj občanské vybavenosti v sobě 

s ohledem na široký záběr potřeb obyvatel města, které je třeba pomocí této veřejné 

infrastruktury uspokojovat, zahrnuje rozvoj veřejných služeb v oblasti sociální péče a 

integrace, veřejná infrastruktura ve školství a vzdělávání a ostatní občanská vybavenost 

zaměřená na oblasti kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, volnočasových a neformálních 

aktivit. 

 

2.3 Vize a cíle 

 

V této kapitole je formulována vize cílového stavu zóny Šumbark II Za Teslou, kterého 

má být dosaženo realizací IPRM.  

Následující schéma ukazuje strukturu IPRM, která je tvořena hierarchií cílů zahrnující 

vizi a hlavní cíl IPRM, kterého bude dosaženo prostřednictvím jednotlivých cílů specifických. 

Specifické cíle charakterizují stav, kterého by mělo být dosaženo realizací jednotlivých 

opatření a pod ně spadajících aktivit. 
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Pozn. popis jednotlivých cílů, opatření a aktivit viz kapitola 5. 

 

Realizací IPRM by mělo být dosaženo cílového stavu, který můžeme charakterizovat 

jako zvýšení kvality bydlení v zóně Šumbark II Za Teslou a přeměna zóny na plnohodnotný 

městský prostor. Realizace IPRM by měla přispět k: 

 odstranění nedostatků obytných domů z 80. let 20. století spočívající v estetizaci a 

zlepšení technických a energetických vlastností panelových domů,  

 zklidnění dopravy v zóně pomocí šířkových úprav silnic a vyřešení nedostatku 

parkovacích míst, 

 odstranění problémů s otáčením autobusů,  

 zpříjemnění prostředí veřejných prostranství obnovou, úpravami popř. vytvořením 

nových parkových ploch a celkovým ozeleněním veřejných prostranství, 

 zvýšení pohody bydlení prostřednictvím úpravy vnitrobloků, 

 řešení problematiky sociálně vyloučeného romského obyvatelstva. 

Rozsáhlé úpravy povedou ke zlepšení vzhledu řešené zóny Šumbark II Za Teslou, ale 

také k větší účelovosti veřejných prostor a přitažlivosti pro obyvatele této lokality. Zvýšení 

účelovosti veřejných prostor a zlepšení celkového vzhledu zóny povede ke snížení odlivu 

obyvatel.  

V rámci celkové regenerace prostředí zóny budou nejen obnovena a revitalizována 

veřejná prostranství, včetně související infrastruktury, plochy sídelní zeleně, ale zároveň 

budou také upravovány vnitrobloky, kde budou vytvořeny prostory pro trávení volného času 
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zejména dětí, mladistvých a maminek s dětmi a další plochy veřejné zeleně a bezprostředně 

související infrastruktura určená pro oddech a relaxaci obyvatel. 

V oblasti předcházení sociálního vyloučení se v rámci rozvoje kapacit a kvality zařízení 

pro poskytování služeb sociální integrace předpokládá zapojení partnerů a ostatních 

neziskových subjektů v reakci na specifické potřeby příslušných skupin ohrožených či 

postižených sociální exkluzí. Zde bude vytvořeno zázemí pro poskytování sociálních služeb 

tak, aby byly pokryty specifické potřeby skupin osob postižených či ohrožených sociálním 

vyloučením.  

Tento komplexní přístup a ucelený soubor činností a předpokladů pak v konečném 

důsledku povede k  jednomu z hlavních  přirozených cílů rozvoje zóny, kterým je zvýšení 

kvality života obyvatel, vytvoření podmínek pro zájem obyvatel a dalších osob o bydlení a 

život v zóně.  

Město Havířov chce prostřednictvím tohoto integrovaného plánu rozvoje města vymazat 

z povědomí lidí pověst o nejméně atraktivní lokalitě k bydlení v rámci města Havířova, kterou 

prozatím zóna má a chce zde vytvořit příjemné a pohodové místo pro bydlení a život 

obyvatel.  

Z řešení těchto problémů vyplývají jednotlivé cíle, kterých má být v rámci rozvojového 

plánu dosaženo, a které byly vybrány jako vhodné pro poskytnutí podpory. 

Hlavním cílem IPRM Havířova je zvýšit kvalitu života pro obyvatele zóny Šumbark II 

Za Teslou a vytvořit zde příjemné a pohodové prostředí pro bydlení a život obyvatel. 

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto specifických cílů: 

1. Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a efektivnosti jejich využití. 

2. Zvýšení technických a estetických vlastností bytových domů a snížení energetické 

náročnosti.  

3. Začlenění obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a zajištění sociálních služeb pro 

tyto skupiny obyvatel. 

 

Jednotlivé cíle na úrovni projektů jsou součástí projektových listů. 

Hlavní cíl i specifické cíle IPRM jsou v souladu se státní i regionální politikou ČR a 

navazují na cíle Evropského společenství definované v IOP. Stejně tak jsou tyto cíle v souladu 

s cíli a prioritami strategických dokumentů města Havířov. 
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3 Zdůvodnění výběru zóny 

 

Analýza sociální a ekonomické situace města, ekvivalentních strategických dokumentů 

na místní, regionální i národní úrovni a SWOT analýza statutárního města Havířova uvedené 

v předchozích kapitolách, byla při jejich vzájemné komparaci a porovnání jejich návazností 

na obsahovou náplň jednotlivých oblastí podpory Integrovaného operačního programu 

využity jako primární podklad pro stanovení zóny vhodné pro poskytnutí podpory a vymezení 

jednotlivých aktivit, které by měly být v této zóně realizovány. V rámci SWOT analýzy i z 

analýzy strategických dokumentů je patrné, že ve městě, které vyrostlo velmi rychlým 

tempem, je hlavním handicapem nekoordinovaná výstavba z minulých let, kdy vznikaly 

rozsáhlé zástavby bez návazné infrastruktury pro volnočasové aktivity.  

Na základě výsledků získaných analýzou výchozích dokumentů, socioekonomickou a 

SWOT analýzou spolu se souhrnným zhodnocením podmínek a vstupních kritérií byla pro 

IPRM města Havířov vymezena zóna Šumbark II Za Teslou. 

V dané lokalitě se projevují negativní rysy panelového sídliště velmi výrazně a celá část 

Šumbarku by měla poskytovat příjemnější pobyt a bydlení a nesloužit pouze jako 

„noclehárna“ pracovních sil satelitních měst. 

Zóna Šumbark II Za Teslou se nachází v severní části města Havířov a navzdory tomu, 

že tato lokalita je v těsné blízkosti lesa, vykazuje nižší atraktivitu bydlení než ostatní části 

města. Sídliště Šumbark vzniklo v 80. letech 20. století a nese veškeré negativní 

charakteristické znaky obytných domů oné doby.  

Na sídlišti je funkční pouze základní občanská vybavenost, je vybaveno nedostatečným 

počtem parkovacích stání, rizikovým dopravním řešením a velmi chudým parterem. Na území 

sídliště je pouze malé množství vnitroblokové zeleně, nedostatek míst pro využití volného 

času a nedostatečně upravená kontejnerová stanoviště. 

Panelové sídliště zatím slouží jen jako noclehárna pracovních sil satelitních měst. 

V současné době má dotčené území zastaralé dopravní řešení, nedostatečný počet parkovacích 

míst a jeho estetický ráz odpovídá rázu sídlišť 80. let 20. století. Zóna nevyhovuje potřebám 

obyvatel ani návštěvníků  – nachází se na ní málo možností k trávení volného času a je velmi 

stroze osázena zelení. Území je navíc významně dotčeno existencí vysokého napětí VN a 

VVN. 

Hlavní atributy zóny: 

 zóna je součástí sídliště Šumbark, které celkově vykazuje nižší atraktivitu 

bydlení než ostatní části města; 

 příznivá demografická skladba obyvatel – příznivá struktura věkové skladby 

(většina obyvatel jsou mladé rodiny s dětmi); 

 nízká úroveň vzdělanosti v zóně;  

 malá možnost sportovního a rekreačního vyžití, chybějící hřiště; 

 špatné vnímání kvality bydlení v zóně, celé sídliště Šumbark je známo svou 

neatraktivností; 

 dezintegrace sociálních vazeb, ztráta možnosti reálného vymezení jednotlivce, 

málo definované hranice prostoru a majetku; 
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 demoralizace díky anonymitě sídliště, rezignace na pozitivní sociální kooperaci; 

 zvýšená migrace z těchto území nebo snaha o migraci. 

 

Podle dotazníkového šetření provedeného mezi obyvateli celého sídliště Šumbark vidí 

lokalitu její obyvatelé takto: 

 šedý až ponurý vzhled panelových objektů; 

 depresivní souvislá zástavba vysokého charakteru (hradeb); 

 absence jakýchkoliv architektonických detailů, prvků a barevnosti; 

 negativně pociťovaná kvalita bydlení; 

 nespokojenost s bydlením v této lokalitě; 

 nedostatek sportovně – relaxačních možností v místě bydlení. 

 

Základní potřebou řešeného území je vedle zlepšení estetické stránky sídliště a jeho 

celkové ozelenění také požadavek na zklidnění dopravy.  

Shrnutí potřeb vztahujících se k regeneraci sídliště Havířov - Šumbark: 

 odstranění nedostatků sídliště z doby jeho výstavby; 

 zklidnění komunikací; 

 doplnění nových parkovacích stání; 

 doplnění pěších komunikací; 

 doplnění vybavení parteru o kontejnerová stání a odpadkové koše; 

 obnova stávajících travnatých ploch; 

 ozelenění keřovou a stromovou výsadbou; 

 regenerace a modernizace bytových domů. 
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3.1 Vstupní kritéria 

 

Následující tabulka ukazuje výpočet jednotlivých vstupních kritérií pro zónu Šumbark II 

Za Teslou včetně zdroje dat. 

 

Tab. 5 Výpočet vstupních kritérií pro zónu Šumbark II Za Teslou 

  
Kritérium Indikátor Za zónu 

Počet 

obyvatel 
Kritérium Zdroj dat 

a 
Vysoká míra chudoby a 

vyloučení 

Výše příspěvku hmotné 

nouze na občana 
5389852 5228 1030,96 

Odbor sociálních věcí 

Magistrátu města 

Havířova 

b 
Vysoká míra dlouhodobé 

nezaměstnanosti 

Nezaměstnaní déle než 

rok 
184 5228 3,52 % ÚP Havířov 

c 
Neuspokojivý 

demografický vývoj 
Obyvatelé nad 65 let 416 5429 7,66 % 

Evidence obyvatel 

Magistrátu města 

Havířova 

d Nízká úroveň vzdělání 
Nad 15 let s nejvýše 

základním vzděláním 
1376 4759 28,91 % SLDB 2001, ČSÚ 

e 
Vysoký stupeň kriminality 

a delikvence 

Počet trestných činů na 

1000 obyvatel 
140 5267 26,58 Policie ČR 

g 
Nízká míra hospodářské 

aktivity 

Počet ekonomicky 

aktivních 
3046 5429 56,11 % SLDB 2001, ČSÚ 

h 

Velký počet přistěhovalců, 

etnických skupin a 

příslušníků menšin nebo 

uprchlíků 

Počet osob s povolením 

k pobytu 
126 5228 2,41 % 

Evidence  obyvatel 

Magistrátu města 

Havířova 

i 
Poměrně nízká úroveň 

hodnoty nemovitostí 

Celkový počet bytových 

domů 
46     

Stavební úřad Magistrátu 

města Havířova 

   Bytové domy před 1991 46   100,00 %  

 

Na základě srovnání hodnot vstupních kritérií zóny s referenčními hodnotami, byla 

vybrána pro IPRM zóna Šumbark II Za Teslou, která v porovnání s hodnotami města 

Havířova splňuje 4 kritéria: 

a) Vysoká míra chudoby a vyloučení 

 Toto kritérium se měří jako výše příspěvku hmotné nouze na občana. Celkový objem 

příspěvků hmotné nouze za zónu v období od 1.1.2007 do 31.12.2007 činil 5 389 852 

Kč. Výše příspěvku hmotné nouze na občana vychází na 1 030,96. 

d) Nízká úroveň vzdělání 

 V zóně žije 1 376 obyvatel nad 15 let, kteří mají nejvýše základní vzdělání, což je 28, 

91 % z počtu obyvatel nad 15 let. 

h) Velký počet přistěhovalců   

V zóně žije 126 cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu, což je 2,41 % 

z celkového počtu obyvatel zóny. 
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i) Poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí  

V zóně Šumbark II Za Teslou je celkem 46 bytových domů, všechny tyto domy byly 

postaveny před rokem 1991. Výše tohoto kritéria za zónu je tedy 100 %.  

 

Srovnání hodnot jednotlivých kritérií za zónu s referenčními hodnotami za ČR a SM 

Havířov přibližuje následující tabulka. 

 

Tab. 6 Srovnání hodnot kritérií 

Srovnání kritérií 

Kritérium a b c d e g h i 

Zóna Šumbark II Za Teslou 1030,959 3,52% 7,66% 28,91% 26,58 56,11% 2,41% 100,00% 

Česká republika 303 4,00% 13,90% 24,00% 34,40 51,50% 3,80% 90,10% 

Havířov 892 11,00% 12,30% 24,80% 45,90 47,70% 1,90% 92,20% 

 

4 Popis zóny IPRM 
 

Zóna Šumbark II Za Teslou se nachází v severní části města Havířova a je vymezena 

hranicemi, které tvoří křižovatka ul. M. Pujmanové a ul. Jarošové, navazuje ul. Jarošová po 

křižovatku s ul. Lidickou, dále část ul. Lidické po křižovatku s ul. Šípkovou, celá ul. Šípková 

od křižovatky s ul. Lidickou po hranice katastru města (Pěžgovský les), dále jsou hranice 

zóny totožné s hranicemi katastru města až po křižovatku ul. Mládí s ul. M. Pujmanové, 

hranice pokračuje po ul. M. Pujmanové až po křižovatku ul. M. Pujmanové a ul. Jarošová, 

čímž se zóna uzavírá.  

Zóna má rozlohu 42 ha a žije zde 5 228 obyvatel, což je 6,3 % obyvatel Havířova.  

 

Tab. 7 Srovnání částí města podle velikosti území a počtu obyvatel 

Část města Velikost území 
Počet obyvatel 

k 31.12.2006 

Počet obyvatel/ 

1 ha 

Havířov – Město 642,7 ha 34 783 54,12 

Bludovice 935,3 ha 2 555 2,73 

Podlesí - 15 841 - 

Šumbark 379,7 ha 22 513 59,29 

Havířov – Šumbark 

II Za Teslou 
42 ha 5 228 124,48 

Prostřední Suchá 595,6 ha 5 286 8,87 

Životice - 1 008 - 
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Dolní Suchá 436,6 ha 612 1,4 
Pozn.: Podlesí a Životice nejsou katastrálně vedeny samostatně, patří pod k.ú.Bludovice. 

 

 V zóně se nachází celkem 1 914 bytů v 78 domech. Skladbu bytů a domů podle 

vlastníků ukazuje následující tabulka. V zóně se nachází pouze 32 bytů v rodinných domech. 

Ve 46 bytových domech je zbývajících 1882 bytů. Většina bytů je ve vlastnictví SBD 

Havířov, je to 1 198 bytů ve 28 bytových domech.  

 

      Tab. 8 Počty domů a bytů v zóně 

Vlastník Domy Byty 

RPG 7 87 

SBD Havířov 28 1198 

MRA, s.r.o. 11 597 

Rodinné domy 32 32 

Celkem 78 1914 

 

 SM Havířov se snaží řešit narůstající problémy se sociálně vyloučeným obyvatelstvem. 

Společností GAC, s.r.o. byly v Havířově identifikovány 2 vyloučené lokality: 

1. lokalita vznikla sestěhováváním obyvatel lokality z ulice Stonavská v Horní Suché,  

2. lokalita se nalézá ve starší městské zástavbě v Havířově – Šumbarku. Jedná se o skupinu 

10-12 domů, které jsou z větší či menší části obydleny romskými rodinami. 

Druhá popsaná lokalita zasahuje do zóny Šumbark II Za Teslou. Zde se nachází 32 bytů 

obývaných více než 40 romskými rodinami. Počet rodin se dá jen těžko odhadnout, protože 

sestěhováváním a přebýváním návštěv po dlouhá období se toto číslo dá jen stěží určit a stále 

se mění. Počet romských obyvatel je odhadován na 120 – 160. 

 Občané zóny si stěžují na problémy v soužití s nepřizpůsobivými spoluobčany, rušení 

nočního klidu (často i nezletilými dětmi), požívání alkoholu na veřejném prostranství, 

nepořádek na veřejných prostranstvích a společných prostorách bytových domů. Proto se taky 

SM Havířov rozhodlo v IPRM řešit problematiku sociálně vyloučených obyvatel, přestože 

nemá pilotní projekt. 

 

 Hlavními atributy zóny jsou: 

 Sídliště se nachází v ostravské aglomeraci, v jádrovém městě – Havířově, které 

samostatně vzniklo až po r. 1950. Šumbark se nachází v severní části města a 

navzdory tomu, že tato lokalita je v těsné blízkosti lesa, vykazuje nižší atraktivitu 

bydlení než ostatní části města. 

 Vysoká nezaměstnanost v regionu patří k nejvyšším v celé ČR, což se přímo dotýká 

chování obyvatel území. 

 Příznivější demografická skladba obyvatel – příznivější struktura věkové skladby. 
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Vysoká míra nezaměstnanosti a ohrožení ztrátou zaměstnání se velkou měrou promítá 

do chování obyvatel. Při průzkumu byl uváděn vysoký náklad na bydlení a toto je nutno 

zohlednit při eventuálních finančních spoluúčastech obyvatel na investicích, případně finanční 

opatření z toho vyplývající. Kupní síla obyvatel nevytváří dostatečný prostor pro privatizaci 

bytového fondu. 

Z hlediska příjmového patří okres Karviná spíše k průměru, v počtu nezaměstnaných 

však patří k vedoucím okresům celé ČR. Dalším významným problémem řešeného území je 

malá možnost sportovního a rekreačního vyžití. Potřeba vyřešení tohoto problému vzrůstá 

s ohledem na věkovou strukturu obyvatel lokality (mnoho mladých rodin s dětmi).  

Vnímání kvality bydlení v dané lokalitě je špatné. Sídliště je považováno obyvateli za 

málo kvalitní, je obecně známa neatraktivnost „Šumbarku“ ve srovnání s centrem Havířova. 

Malá atraktivnost sídlišť pramení taky z dezintegrace sociálních vazeb, ztráty možnosti 

reálného vymezení jedince. Chybí zde definování hranic prostoru, majetku atd. 

Demoralizující účinky rozsáhlé anonymity sídlišť, absence vlastnických vztahů se silně 

projevují i v rezignaci na pozitivní sociální kooperaci. Špatná kvalita bydlení vede ke zvýšené 

migraci z těchto území. Ve většině případů však pouze ve snaze o migraci, která nemůže být 

realizována, což se plně potvrdilo i v řešené lokalitě. 

Změna vnímání výrazu řešeného území je proto prvořadým úkolem. Budování nového 

„image“ však kromě opatření města a organizací musí vycházet z aktivního zapojení a účasti 

obyvatel řešeného území. 

Řešením sociální nekooperace a imobility obyvatel je především investice do lidí, 

organizace jejich volného času (především u mladých lidí) a další vzdělávání. Proto technické 

a sociálně organizační řešení regenerace sídliště je nezbytné pro dlouhodobý úspěch všech 

navrhovaných opatření. 

 

Srovnání hodnot kritérií  

 
 V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty kritérií za zónu ve srovnání s referenčními 

kritérii za celé SM Havířov, a to včetně odchylek od hodnot referenčního území (město), 

přičemž hodnota za město je 100 %. Odchylky byly vypočítány jako procentuální odchylka 

hodnot kritérií za zónu od hodnot za celé město. Tabulka obsahuje také odhad hodnot 

jednotlivých kritérií po realizaci IPRM. 

 

Tab. 9 Srovnání hodnot kritérií za zónu s referenčními hodnotami 

 

Kritérium 
Stávající stav 

Očekávaný stav po realizaci 

IPRM 

Město Zóna Odchylka Město Zóna Odchylka 

a 
Vysoká míra chudoby a 

vyloučení 
892 1030,959 15,58 % 863  965  11,82 %  

d Nízká úroveň vzdělání 24,80 % 28,91 % 16,57 % 24,5 %  28,3 %  15,51 %  

h 

Velký počet 

přistěhovalců, etnických 

skupin a příslušníků 

1,90 % 2,41 % 26,84 % 1,85 %  2, 33 %  25,95 %  
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menšin nebo uprchlíků 

i 
Poměrně nízká úroveň 

hodnoty nemovitostí 
92 % 100,00 % 8,46 % 91 %  100,00%  9,89 %  

 

 

 

 

4.1 SWOT analýza zóny 

Následující SWOT analýza nám poskytuje shrnutí základních informací o zóně 

Šumbark II Za Teslou. 

 

Silné stránky 

- příznivá poloha v ostravské aglomeraci, 

- příznivá demografická skladba obyvatel, 

- těsná blízkost lesa. 

 

Slabé stránky 

- špatný stav většiny veřejných prostranství a jejich nedostatečná údržba, 

- nedostatek parků a ostatní veřejné zeleně, 

- nevyhovující šířkové uspořádání ulic, 

- nedostatek parkovacích ploch, 

- malá možnost sportovního a rekreačního vyžití, chybějící hřiště, 

- neuspokojivý vzhled panelových domů, 

- nespokojenost s bydlením ze strany obyvatel, 

- nízká úroveň vzdělanosti, 

- nepříznivá ekonomická situace velké části obyvatel, 

- stáří bytového domu, 

- kumulace sociálně znevýhodněných skupin obyvatelstva. 

 

Příležitosti 

- využití možnosti spolufinancování projektů na revitalizaci veřejných, 

prostranství a regeneraci bytových domů ze SF EU, 

- revitalizace veřejných prostranství v zóně, 

- zklidnění dopravy v zóně změnou v šířkovém uspořádání, 

- výsadba veřejné zeleně, 

- regenerace a modernizace bytových domů. 

 

Hrozby 

- odliv mladého a vzdělaného obyvatelstva,  

- sociální vyloučení romského obyvatelstva, 

- nevyužití možností získání dotací ze SF EU na revitalizaci veřejných, 

prostranství a regeneraci bytových domů v zóně. 
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5 Popis cílů, opatření a aktivit 
 

Jednotlivá opatření IPRM jsou popsána jednak v tabulkové podobě a jednak popisnou 

formou dále v textu. 

 

Tab. 10 Cíle a opatření IPRM 

 

IPRM IOP TOP ROP 

Cíl IPRM 
Opatření 

IPRM 

Oblati 

intervence 

IOP 

Aktivita 

IOP 

Oblast 

intervence 

OP 

Aktivita 

OP 

Oblast 

intervence 

ROP 

Aktivita 

ROP 

1. Zvýšení atraktivity 

veřejných prostranství 

a efektivnosti jejich 

využití 

1. 1. 

Revitalizace 

veřejných 

prostranství 

5.2 5.2 a)    
 

 

2. Zvýšení technických 

a estetických vlastností 

bytových domů a 

snížení energetické 

náročnosti 

2.1. 

Regenerace 

bytových 

domů 

5.2 5.2 b)     

3. Začlenění obyvatel 

ohrožených sociálním 

vyloučením a zajištění 

sociálních služeb pro 

tyto skupiny obyvatel 

3.1.  

Sociální 

integrace v 

zóně 

3.1 3.1 b) 
OP LZZ 

3.2 
3.2 b) 2.1  

 

5.1 Opatření 1.1 

 

Název opatření:  

Revitalizace veřejných prostranství 

 

Cíl opatření: 

 Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a efektivnosti jejich využití. 

 

Charakteristika opatření: 

Sídliště Šumbark vzniklo v 80. letech 20. století a nese veškeré negativní 

charakteristické znaky obytných domů té doby. Na sídlišti je funkční pouze základní občanská 

vybavenost, je vybaveno nedostatečným počtem parkovacích stání, rizikovým dopravním 

řešením a velmi chudým parterem. Na území sídliště je pouze malé množství vnitro blokové 

zeleně, nedostatek míst pro využití volného času a nedostatečně upravená kontejnerová 

stanoviště. Sídliště nevyhovuje potřebám obyvatel ani návštěvníků – nachází se zde málo 

možností k trávení volného času a je velmi stroze osázeno zelení. Území je navíc významně 

dotčeno existencí vysokého napětí VN a velmi vysokého napětí VVN. 
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Základní potřebou pro dosažení cíle tohoto opatření je vedle zlepšení estetické stránky 

sídliště a jeho celkové ozelenění zejména požadavek na zklidnění dopravy. S tím souvisí 

dopravní propojení ulic, maximalizace počtu parkovacích stání, doplnění počtu pěších 

komunikací a kontejnerových stání. 

 V rámci tohoto opatření budou prostřednictvím jednotlivých projektů řešeny tyto stavby 

a úpravy: 

 vnitrobloky – „soukromý“ prostor panelových domů – jsou to prostory, které mají 

sloužit především obyvatelům jednotlivých sekcí panelových domů a které mají 

obsahovat maloplošná hřiště (zejména pro děti). Úpravy budou především ve vylepšení 

travnatých ploch, dosadbě stromů a keřů, úpravě povrchů, vybavení a vymezení hřišť, 

opravě povrchů chodníků. 

 Obytná ulice – veřejný prostor panelových domů – v obytné zóně mají přednost chodci, 

pohyb vozidel je omezován, vjezd je zajištěn prahem. Převažovat budou zpevněné 

plochy pro chodce, parkování a odstavování vozidel bude možné jen ve vyznačených 

parkovištích. Součástí zóny bude solitérní vzrostlá zeleň nebo stromořadí. 

 Parky, veřejná zeleň – obnova parků, vysázení veřejné zeleně  

 Ochranná zeleň, doprovodná zeleň komunikací – jedná se o menší plochy podél 

obslužných komunikací, podél odstavných a parkovacích stání – budou to převážně 

zatravněné plochy.  

 Stromořadí, aleje – měly by sloužit k dotvoření urbanistického parteru. 

 Komunikace, vozidlové a pěší, parkoviště a manipulační plochy. 

 Stavby technického vybavení – bezprostředně souvisejí s potřebami regenerace sídliště 

(např. výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury - přeložky vysokého a 

velmi vysokého napětí)  

 

Aktivity: 

 revitalizace a úpravy sídlištního prostoru  

 parkové úpravy vč. obnovy a osazování městského mobiliáře 

 výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury (spojky místních komunikací, 

parkovací plochy, infrastruktura pro MHD, úpravy šířky komunikací) 

 výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury (např. přeložky technické 

infrastruktury) 

 

Zdroj financování: Integrovaný operační program 

 

Příjemci podpory: Statutární město Havířov 

 

Časový plán realizace: 2009 – 2014 
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Celkový objem finančních prostředků: 360 000 000 Kč 

 

Výše podpory: 305 998 000 Kč 

 

 

Finanční alokace: 

Předpokládaná finanční alokace je 52,9 % z celkového rozpočtu IPRM. 

 

Předpokládaný harmonogram čerpání finančních prostředků: 

 

 Tab. 11 Harmonogram čerpání finančních prostředků na opatření 1.1 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 

tis. Kč 

57 000 68 000 68 250 62 000 49 695 55 055 360 000 

 

5.2 Opatření 2.1 

 

Název opatření:  

Regenerace bytových domů 

 

Cíl opatření: 

 Zvýšení technických a estetických vlastností bytových domů a snížení energetické 

náročnosti. 

 

Charakteristika opatření: 

 V rámci regenerace bytových domů budou probíhat opravy, modernizace a rekonstrukce 

panelových domů. Přestože objekty panelových domů v sídlišti Šumbark jsou poměrně nové, 

některé z nich vykazují již dnes vizuální vady a v nejbližší době bude potřeba je zateplit, a 

toto je vhodné spojit s barevným řešením a estetizací vzhledu panelových domů.  

 Realizací jednotlivých projektů v rámci opatření 2.1 by mělo dojít ke zvýšení kvality 

bydlení občanů v nájemních bytových domech v dané lokalitě spočívající ve snížení 

energetické náročnosti domu, zlepšení jeho technického a estetického stavu. 

 

Aktivity: 

 zateplení obvodového pláště domu (zateplení obvodového pláště včetně lodžií, střechy 

a stropu suterénu pod 1. obytným podlažím, výměna oken a dveří) 

 modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu 

 rekonstrukce výtahů 

 rekonstrukce lodžií 
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 rekonstrukce a modernizace vstupů a vstupních hal včetně instalace elektronického 

přístupového systému do obytného domu s čipy a domácími telefony, instalace 

prohazovacích schránek 

 technické zhodnocení společných prostor a schodišť v domě 

 sanace základů a hydroizolace spodní stavby  

 regulace topné soustavy 

 

Zdroj financování: Integrovaný operační program 

 

Příjemci podpory: vlastníci bytových domů (Statutární město Havířov, SBD Havířov) 

 

Časový plán realizace: 2010 – 2014 

 

Celkový objem finančních prostředků: 320 750 000 Kč 

 

Výše podpory: 126 280 000 Kč 

 

Finanční alokace: 

Předpokládaná finanční alokace je 47,1 % z celkového rozpočtu IPRM. 

 

Předpokládaný harmonogram čerpání finančních prostředků: 

 

 Tab. 12 Harmonogram čerpání finančních prostředků na opatření 2.1 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 

tis. Kč 

65 700 56 000 45 850 51 000 56 250 45 950 320 750 

 

5.3 Opatření 3.1 

 

Název opatření:  

Sociální integrace v zóně 

 

Cíl opatření: 

 Začlenění obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a zajištění sociálních služeb pro 

tyto skupiny obyvatel.  

 

Charakteristika opatření: 

Město Havířov nemá pilotní projekt, má však zájem na řešení problematiky sociálně 

vyloučeného romského obyvatelstva v zóně Šumbark II Za Teslou. Proto vytvořilo v rámci 

IPRM samostatné opatření zabývající se sociální integrací obyvatel v zóně.  

Podle údajů z Gabalovy studie jsou na území statutárního města Havířova 2 lokality se 

sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým romským obyvatelstvem, 
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z nichž jedna zasahuje do zóny Šumbark II Za Teslou. V samotné zóně žije asi 40 romských 

rodin obývajících 32 bytů. V rámci administrativních a řídících struktur IPRM byla taky 

vytvořena pracovní skupina pro integraci romských obyvatel.  

V rámci tohoto opatření byly navrženy projekty s cílem integrovat sociálně vyloučené 

romské občany v zóně Šumbark II Za Teslou. Projekty jsou zaměřeny na vytvoření 

komunitního centra a na poskytování základního sociálního poradenství a služeb sociální 

prevence, na zvýšení kvality výuky, modernizaci vybavení učeben v ZŠ M. Pujmanové, 

kterou navštěvují taky romské děti. V rámci synergie uvádíme v seznamu projektů taky 

projekt Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s romskými dětmi, který je 

financován z Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity a je v souladu 

s opatřením 3.1. 

Tyto projekty taky synergicky navazují na předchozí 2 opatření, kdy výsledky projektů 

realizovaných v rámci opatření 1.1 Revitalizace veřejných prostranství budou využívány 

všemi obyvateli zóny, tedy taky obyvateli romské národnosti. Stejně tak budou Romové 

bydlet v domech regenerovaných a modernizovaných v rámci opatření 2.1 Regenerace 

bytových domů.  

Projekty navržené v  tomto opatření nenaplňují podmínky oblasti intervence 5.2 IOP, 

proto budou uvedeny jako projekty pod čarou v kapitole 15 Projekty financované z jiných 

oblastí intervence IOP a z jiných OP.  

 

Aktivity: 

 vytvoření komunitního centra 

 poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence 

 zvýšení kvality vzdělávání a modernizace výuky 

 

 

Zdroj financování: Integrovaný operační program, Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost, ROP NUTS II Moravskoslezsko  

 

Příjemci podpory: Statutární město Havířov 

 

Časový plán realizace: 2008 - 2013 

 

Celkový objem finančních prostředků: 12 981 000 Kč 

 

Výše podpory: 11 932 000 Kč 

 

Finanční alokace: 

Finanční alokace je mimo rozpočet projektu IPRM, projekty jsou financované z jiných oblastí 

intervence IOP mimo 5.2 nebo z jiných OP. 
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Předpokládaný harmonogram čerpání finančních prostředků: 

 

 Tab. 13 Harmonogram čerpání finančních prostředků na opatření 3.1 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 

tis. Kč 

6 654 3 327 2 334 333 333 0 12 981 

 

 

6  Očekávané výsledky IPRM 

 

Očekávané výstupy a výsledky IPRM byly přiřazeny k jednotlivým opatřením a jsou 

kvantifikovány v podobě monitorovacích indikátorů. Monitorovací indikátory slouží jako 

jeden ze základních nástrojů pro empiricky podloženou evaluaci efektivnosti a účinnosti 

jednotlivých opatření IPRM a tvoří ucelený a vzájemně logicky provázaný strukturovaný 

systém vybraných ukazatelů, které je možno vhodnými způsoby sledovat a ověřovat.  

Zvolené monitorovací indikátory vycházejí ze souboru indikátorů IOP, které jsou platné 

pro jeho příslušné oblasti podpory a uvedeny v prováděcím dokumentu. Město bude sledovat 

naplnění indikátorů IPRM a každý rok vypracuje monitorovací a hodnotící zprávu o průběhu 

realizace a závěrečnou zprávu. 

6.1  Indikátory výsledku 

 

Indikátory výsledku jsou kvantifikovány na úrovni jednotlivých opatření. Indikátory 

vycházejí z indikátorové soustavy IOP. Jsou použity a kvantifikovány všechny 3 indikátory 

navržené pro oblast intervence 5.2 IOP, protože aktivity navržené v IPRM zasahují všechny 

tyto indikátory. Mimo indikátory výsledku oblasti intervence 5.2 IOP obsahuje tabulka taky 

indikátory, které popisují intervence z jiných oblastí IOP a z ostatních operačních programů. 

Popis indikátorů obsahuje následující tabulka. 

Tab. 14 Indikátory výsledku 

 

Opatření 
Kód 

národního 

číselníku 
Indikátor Popis Způsob měření 

Informační 

zdroje 

1.1. 331300 

Plocha 

revitalizovaného 

území (IOP 5.2 

a) 

Celková výměra plochy 

problémového sídliště, na 

které budou prováděny 

konkrétní úpravy vedoucí ke 

zvýšení kvality života 

obyvatel sídlišť včetně 

zvýšení bezpečnosti. 

Výpočet plochy 

s využitím GIS 
Magistrát 

SM Havířov 

2.1. 331200 
Počet 

regenerovaných 

bytů (IOP 5.2 b) 

Počet bytových jednotek 

v bytových domech, ve 

kterých budou provedený 

stavební úpravy ke zlepšení 

Výpočet na 

základě přehledu 

podpořených 

projektů z 

Manažer 

IPRM 
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fyzického stavu budov výročních 

monitorovacích 

zpráv a závěrečné 

zprávy 

2.1. 331500 

Úspora spotřeby 

energie bytových 

domů (IOP 5.2 

b) 

Procentické vyjádření 

snížení spotřeby energie 

v bytových domech na 

území zóny 

Odborný odhad 

energetických 

úspor  

Projektová 

dokumentace 

jednotlivých 

projektů 

3.1. 075712 

Počet nově 

vzniklých 

sociálních 
služeb (IOP 3.1 

b) 

Počet nových sociálních 

služeb, které vznikly 

v souvislosti s realizací 

projektů, které získaly 

podporu z oblasti intervence 

3.1 b) IOP  

Výpočet na 

základě přehledu 

podpořených 

projektů 

z výročních 

monitorovacích 

zpráva a 

závěrečné zprávy 

Manažer 

projektu 

3.1. 651101 

Plocha 

regenerovaných 

a 

revitalizovaných 

objektů 
určených pro 

rozvoj 

vzdělávání (ROP 

NUTS II 

Moravskoslezsko 

2.1.1) 

Plocha objektů sloužících ke 

vzdělávání, které byly 

revitalizovány z podpory 

v rámci ROP NUTS II 

Moravskoslezsko, oblasti 

podpory 2.1.1. 

Výpočet na 

základě přehledu 

podpořených 

projektů 

z výročních 

monitorovacích 

zpráva a 

závěrečné zprávy 

Projektová 

dokumentace 

jednotlivých 

projektů 

 

Následující tabulka uvádí kvantifikaci výchozích a cílových hodnot indikátorů výsledku 

pro jednotlivá opatření IPRM. 

 

Tab. 15 Kvantifikace indikátorů výsledku 

 

Opatření 
Kód 

národního 

číselníku 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Výchozí 

hodnota 
Kvantifikovaný 

cíl (r. 2015) 

1.1. 331300 
Plocha revitalizovaného 

území (5.2 a) 
m

2 ŘO IOP 0 144 040 

2.1. 331200 
Počet regenerovaných bytů 

(5.2 b) 
počet ŘO IOP 0 648 

2.1. 331500 
Úspora spotřeby energie 

bytových domů (5.2 b) 
% ŘO IOP 0 30 % 

 
3.1. 

075712 
Počet nově vzniklých 

sociálních služeb  
počet ŘO IOP 0 3 

3.1. 651101 

Plocha regenerovaných a 

revitalizovaných objektů 
určených pro rozvoj 

vzdělávání (ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 2.1.1) 

m
2 

RR NUTS II 

Moravskoslezsko 
0 1 545 
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6.2  Indikátory výstupu 

 

Indikátory výstupu jsou stejně jako indikátory výsledku kvantifikovány na úrovni 

jednotlivých opatření. Indikátory vycházejí z indikátorové soustavy IOP. Mimo indikátory 

výstupu oblasti intervence 5.2 IOP obsahuje tabulka taky indikátory, které popisují intervence 

z jiných oblastí IOP a z ostatních operačních programů. 

Tab. 16 Indikátory výstupu 

 

Opatřen

í 

Kód 

národníh

o 

číselníku 

Indikátor Popis 

Způsob 

měření 
Informační 

zdroje 

1.1. 330103 

Počet projektů 

zvyšujících 

atraktivitu 

bydlení v území 

(IOP 5.2 a) 

Projekty, které přispějí 

k přeměně problémových 

sídlišť na přitažlivější 

celky, k zlepšení obytného 

prostředí, k zamezení 

dalšího zhoršení stavu 

sídlišť a ke snížení rizika 

prostorové a sociální 

segregace v problémových 

sídlištích. 

Evidence na 

základě 

monitorovacíc

h zpráv 

Monitorovac

í zprávy, 

manažer 

IPRM 

2.1. 330101 

Počet projektů 

zlepšující stav 

bytových domů 

(IOP 5.2 b) 

Projekty na zlepšení 

technického stavu a snížení 

energetické náročnosti 

bytových domů 

v problémových sídlištích.. 

Evidence na 

základě 

monitorovacíc

h zpráv 

Monitorovac

í zprávy, 

manažer 

IPRM 

      

3.1. 075714 

Počet organizací, 

které realizují 

projekty 

zaměřené na 

začleňování 

příslušníků 

ohrožených 

romských lokalit 

(IOP 3.1 b) 

Počet organizací, které 

získaly na své projekty 

podporu z oblasti 

intervence 3.1b) IOP 

Evidence na 

základě 

monitorovacíc

h zpráv 

Monitorovac

í zprávy, 

manažer 

IPRM 

3.1. 07.41.10 

Počet 

podpořených 

osob (klientů 

služeb) (OP LZZ 

3.2 b) 

Počet osob, které byly 

podpořeny nebo využily 

služby v rámci projektů 

IPRM podpořených z OP 

LZZ 

Evidence na 

základě 

monitorovacíc

h zpráv 

Monitorovac

í zprávy, 

manažer 

IPRM 

3.1. 511500 

Počet 

podpořených 

projektů 

zaměřených na 

udržitelný 
rozvoj a zvyšující 

atraktivitu měst a 

Počet podpořených 

projektů zaměřených na 

udržitelný rozvoj a 

zvyšujících atraktivitu 

velkoměst  

Evidence na 

základě 

monitorovacíc

h zpráv 

Monitorovac

í zprávy, 

manažer 

IPRM 
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velkoměst celkem 

(ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 

2.1.1) 

 

 

Následující tabulka uvádí kvantifikaci výchozích a cílových hodnot indikátorů výstupu 

pro jednotlivá opatření IPRM. 

 

Tab. 17 Kvantifikace indikátorů výstupu 

 

Opatření 
Kód 

národního 

číselníku 
Indikátor 

Měrná 

jednotka 
Zdroj 

Výchozí 

hodnota  
Kvantifikovaný 

cíl (r. 2015) 

1.1. 330103 
Počet projektů zvyšujících 

atraktivitu bydlení v území 

(5.2 a) 
počet ŘO IOP 0 7 

2.1. 330101 
Počet projektů zlepšující stav 

bytových domů (5.2 b) 
počet ŘO IOP 0 14 

3.1. 075714 

Počet organizací, které 

realizují projekty zaměřené na 

začleňování příslušníků 

ohrožených romských lokalit 

počet ŘO IOP 0 1 

3.1. 07.41.10 
Počet podpořených osob 

(klientů služeb) 
počet ŘO OP LZZ 0 300 

3.1. 511500 

Počet podpořených projektů 

zaměřených na udržitelný 
rozvoj a zvyšující atraktivitu 

měst a velkoměst celkem 

(ROP NUTS II 

Moravskoslezsko 2.1.1) 

počet 
RR NUTS II 

Moravskoslezsko 
0 1 
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7  Časový harmonogram realizace IPRM 

 

Jednotlivá opatření a aktivity IPRM budou realizované podle předem připraveného 

časového harmonogramu, který udává finanční alokaci na jednotlivé roky. Časový 

harmonogram je důležitým nástrojem pro organizaci, řízení a kontrolu realizace IPRM jako 

celku i na úrovni jeho jednotlivých aktivit, jejichž vzájemná provázanost je podmínkou 

dosažení synergického efektu výstupů a výsledků projektů zařazených do IPRM. Vzhledem 

k přípravám operačních programů v rámci plánovacího období 2007 – 2013 a schvalování 

Národního strategického referenčního rámce, dochází ke zpracování IPRM až v roce 2008 a 

vzhledem ke schvalovacímu procesu a přípravě dílčích projektů, které budou následně 

předkládány na CRR, bude realizace IPRM probíhat v letech 2009 – 2014 a takto budou i 

alokovány finanční prostředky. Časový harmonogram s rozdělením na jednotlivé opatření je 

uveden v následující tabulce.  

 

Tab. 18 Časový harmonogram pro opatření 1.1 a 2.1 (v tis. Kč) 

 

Opatření/ro

k 

Aktivit

a IOP 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 

1.1 

Revitalizace 

veřejných 

prostranství 

5.2 a) 57 000 68 000 68 250 62 000 49 695 55 055 360 000 

2.1 
Regenerace 

bytových 

domů 

5.2 b) 65 700 56 000 45 850 51 000 56 250 45 950 320 750 

Celkem 122 700 124 000 114 100 113 000 105 945 101 005 680 750 

 

 

            Časový harmonogram pro opatření 3.1 uvádíme zvlášť, protože projekty odpovídající 

tomuto opatření nejsou financovatelné z oblasti intervence 5.2 IOP. 

 

Tab. 19 Časový harmonogram pro opatření 3.1 (v tis. Kč) 

 

Opatření/rok 
Aktivita 

IOP 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 

3.1. Sociální 

integrace v 

zóně 

3.1 b) 6 654 3 327 2 334 333 333 0 12 981 
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8    Finanční plán 

K úspěšné realizaci a naplnění globálního a specifických cílů Integrovaného plánu 

rozvoje statutárního města Havířova je třeba mít zajištěny ekvivalentní finanční zdroje. 

Implementace IPRM bude v souladu s pravidly IOP financována prostředky plynoucími 

z více zdrojů, a to finančními prostředky strukturálních fondů EU, národními zdroji 

plynoucími ze státního či krajského rozpočtu, vlastními zdroji statutárního města Havířova a 

soukromými zdroji.  

Předpokládané financování IPRM je nastaveno dle navržených modelů projektového 

financování strukturálních fondů, konkrétně dle pravidel IOP a pravidel veřejné podpory. 

Cílem této kapitoly je rozdělení disponibilních finančních zdrojů do jednotlivých let 

programovacího období v návaznosti na plánovanou realizaci jednotlivých projektů 

zařazených do IPRM (tj. časový harmonogram) a zajištění prostředků na spolufinancování a 

pro řešení případně vzniklých disproporcí.  

Finanční plán je obdobně jako časový harmonogram významným a efektivním 

nástrojem řízení a kontroly implementace IPRM, a to především z hlediska plánování 

finančních toků a zajištění potřebných zdrojů financování, zejména pak vlastních zdrojů 

statutárního města Havířova jako garanta a realizátora IPRM.  

Finanční plán, jako instrument finančního řízení IPRM, vychází z plánované alokace 

IPRM na jednotlivá opatření, která je dána předpokládaným objemem možných projektových 

záměrů, charakterem rámcových rozvojových záměrů a oblastí zahrnutých do obsahu 

příslušného opatření a jejich poměrným významem z hlediska dosahování cílů IPRM a 

maximálního využití jejich synergického efektu. Současně také zohledňuje jednotlivé 

indikativní alokace na aktivity, které byly stanoveny s ohledem na jednotlivé projekty 

(resp. projektové záměry), jejichž realizace povede k naplňování daných aktivit a zároveň 

s ohledem na předpokládané dílčí výstupy a výsledky, kterých má být realizací dané aktivity a 

v ní zahrnutých projektů dosaženo. Při stanovování plánovaných finančních objemů 

jednotlivých aktivit IPRM se tedy vycházelo z předpokládaných nákladů jednotlivých 

projektových záměrů, jejichž realizace v rámci IPRM se předpokládá, a které svým obsahem a 

zaměřením spadají do daného opatření a naplňují jeho aktivity.  

Tab. 20 Finanční plán IPRM (v tis. Kč) 

Rok/Finanční 

zdroje 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem 

IOP 

5.2 a)  48 450 57 800  58 012 52 700  42 240  46 796 0 305 998  

5.2 b)  26 280  22 000 18 000 20 000 22 000 18 000 0  126 280 

5.2 c)         

TOP 

OP 

LZZ    
334  333 333     1 000  

OP ŽP                

OP PI                

IOP (mimo 5.2)    1 700          1 700  

ROP 6 154  3 078            9 232  

Město  8 550  44 200  38 388 40 300 41 705 36 209  0  209 352 

Kraj                 
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Soukromé zdroje  39 920 249            40 169 

Celkem  129 354 127 327  116 434  113 333  106 278  101 005   0 693 731  

 

Dle výše uvedené struktury financování IPRM, bude činit vlastní spolufinancování 

k jednotlivým projektům městem Havířov částku 209 352 000,- Kč, přičemž město musí být 

připraveno finanční prostředky zajistit. Vzhledem k hospodaření a zadlužení města je 

k tomuto statutární město Havířov připraveno a vzhledem k rozpočtu města nebude toto činit 

komplikace. Přesto však musí město být schopno financovat celé dílčí projektové záměry a 

k tomuto předpokládá spolupráci s vybraným bankovním ústavem. 

Částka připadající na spolufinancování projektů z oblasti intervence 5.2 IOP je 432 278 

tis. Kč. 

 

8.1  Veřejná podpora 

 

Statutární město Havířov při zpracování finančního plánu IPRM vzalo v úvahu, že 

projekty spolufinancované z IOP budou realizovány v souladu s pravidly poskytování veřejné 

podpory. 

Celková výše veřejné podpory ze zdrojů ČR a EU nepřekročí limity stanovené 

v Regionální mapě intenzity veřejné podpory ČR na léta 2007 – 2013.  

V rámci IPRM zakládají veřejnou podporu pouze projektů v opatření 2.1 zaměřeném na 

regeneraci bytových domů. 

Podle Příručky pro předkladatele IPRM v IOP byly stanoveny 2 typy veřejné podpory: 

 do schválení žádosti o notifikaci režimu podpory pro aktivitu Regenerace 

bytových domů 

 po schválení žádosti o notifikaci 

Do schválení notifikace ze strany EK bude dotace poskytována v souladu s pravidlem 

de minimis. Celková výše podpory de minimis poskytnutá jednomu příjemci nesmí 

v kterémkoli tříletém fiskálním období přesáhnout částku 200 000 EUR. Do limitu podpory 

de minimis se nezapočítává případná podpora, která nebyla poskytnuta v režimu pravidla de 

minimis. Maximální výše veřejné podpory v tomto režimu bude činit 50 % celkových 

způsobilých výdajů projektu.  

Po schválení notifikace nepřekročí podpora 40 % celkových způsobilých výdajů. 

Příjemci budou hradit cca 60 % výdajů projektů. 

Město Havířov zpracovalo finanční plán za předpokladu, že notifikace bude EK 

schválena a veřejná podpora bude poskytována ve výši 40 % celkových způsobilých výdajů 

projektu. Tento postup byl doporučen ŘO IOP. 

 

Pravidlo N+3, N+2 

Město Havířov při přípravě IPRM vzalo v úvahu pravidlo N+3 (pro období 2007 – 

2010) a N+2 (pro období 2011 – 2013). Zahájení realizace IPRM se předpokládá v roce 2009, 
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přičemž alokace pro oblast intervence 5.2 začala již v roce 2007. Město jako předkladatel 

zohlední toto pravidlo především v úvodní fázi realizace aktivit IPRM, a to následujícím 

způsobem: 

 potenciální žadatelé byli upozorněni o možnosti čerpání prostředků již od roku 

2009. Toto upozornění proběhlo na jednání řídícího výboru, pracovních skupin, 

i na veřejném projednání. 

 příprava projektů v přípravné fázi IPRM byla zajištěna tak, aby bylo možné 

čerpat finanční prostředky již v roce 2009. 

 na počátku období budou vyhlášeny výzvy s vyšším objemem finančních 

prostředků. 

 

9  Administrativní řízení IPRM 

 

Navrhovaná řídící struktura IPRM vymezuje organizační zajištění a závazné postupy 

uplatňované v rámci přípravy, realizace a následné udržitelnosti dílčích projektů a stanovuje 

věcnou příslušnost jednotlivých subjektů za naplňování stanovených cílů v průběhu celého 

projektového cyklu tak, aby byla zajištěna efektivní implementace IPRM jako celku i všech 

dílčích projektů do něj zařazených. 

 

9.1  Organizační zajištění řízení IPRM 

Na řízení IPRM se bude podílet několik subjektů, mezi něž budou rozděleny jednotlivé 

úkoly a kompetence. Jedná se o subjekty, které se označují jako řídící struktury IPRM a 

kterými jsou na straně města jeho volené orgány města (zastupitelstvo a rada města), Řídící 

výbor IPRM a případně podřízené pracovní skupiny a na straně poskytovatele ŘO IOP, popř. 

ŘO jiných OP a jednak projektové týmy jednotlivých projektů IPRM, které zajišťují jejich 

přípravu, realizaci a udržitelnost.   

 

Organizační schéma řízení IPRM 
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Zastupitelstvo města Havířova 

Zastupitelstvo města Havířova  má odpovědnost za dosažení a udržitelnost 

konečných výsledků IPRM a informování veřejnosti, plní roli konečného schvalovatele 

v procesu přípravy a realizace IPRM, přičemž vykonává níže uvedené činnosti:  

 schvaluje IPRM, jeho podstatné změny (resp. aktualizace) a schvaluje související 

rozvojové dokumenty včetně jejich změn a aktualizací, 

 schvaluje výběr projektových záměrů předkládaných do IPRM na základě doporučení 

Řídícího výboru IPRM a RMH, 

 schvaluje kritéria pro hodnocení a výběr projektových záměrů podaných v rámci 

veřejné výzvy k předkládání projektů, 

 schvaluje pravidelné roční monitorovací zprávy a závěrečnou monitorovací zprávu 

o postupu realizace IPRM předkládané ŘO IOP a pravidelné pololetní souhrnné 

zprávy o realizaci IPRM. 

 

 

Rada města Havířova 

Rada města Havířova jmenuje na základě návrhu Řídícího výboru IPRM předsedu 

řídícího výboru, manažera IPRM a členy řídícího výboru a na základě doporučení vedoucího 

Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje Magistrátu města Havířova jmenuje pro 

každý projekt projektového manažera a další členy projektového týmu těchto projektů. Dále 

rada města vykonává tyto činnosti: 

 schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů do IPRM,  

 určuje a schvaluje složení Řídícího výboru IPRM a jeho statut, 

 schvaluje jiné změny než změny podstatné, jejichž schvalování je vyhrazeno 

zastupitelstvu a dává je na vědomí zastupitelstvu, 
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 schvaluje pravidelné čtvrtletní souhrnné zprávy o realizaci IPRM a dává je na vědomí 

zastupitelstvu. 

 

Řídící výbor IPRM 

Klíčovou roli v rámci řídící struktury IPRM plní Řídící výbor IPRM, který je tvořen 

členy vedení města, vedoucími všech hlavních odborů magistrátu a zástupci veřejnosti a 

partnerů (popř. dalších vybraných organizací). Členem řídícího výboru bez hlasovacího práva 

je zástupce Úřadu regionální rady a zpracovatel IPRM. V čele řídícího výboru stojí předseda 

zvolený řídícím výborem z řad členů vedení města schválený radou města.  

Řídící výbor IPRM je za výkon svých činností odpovědný orgánům města, 

tj. Zastupitelstvu města Havířova a Radě města Havířova. Jeho jednání se řídí Statutem 

Řídícího výboru IPRM a jednacím řádem. Mezi kompetence řídícího výboru patří především: 

1. Volí předsedu a schvaluje jednací řád řídícího výboru (dále jen ŘV). 

2. Schvaluje složení pracovních skupin a jejich členy na základě doporučení manažera 

IPRM, schvaluje změny ve složení pracovních skupin. 

3. Informuje radu města o činnosti pracovních skupin, rozhoduje o zapracování 

připomínek vzešlých z jednání rady města. 

4. Posuzuje závěry veřejných projednání a předkládá je radě města k projednání. 

5. Schvaluje výběr dílčích projektů a předkládá je radě města ke schválení. 

6. Schvaluje monitorovací zprávy podepsané statutárním zástupcem města a závěrečnou 

monitorovací zprávu pro MMR a město. 

7. Schvaluje konečnou koncepci IPRM a předává jej ke schválení radě a zastupitelstvu 

města. 

8. Posuzuje a schvaluje návrhy na změny IPRM, podstatné změny IPRM předkládá ke 

schválení radě města. 

9. Předseda ŘV informuje radu města o procesu výběru a schvalování dílčích projektů. 

 

Složení Řídícího výboru pro zpracování IPRM pro zónu Šumbark II Za Teslou bylo schváleno 

RMH dne 28.5.2008 takto: 

 

Tab. 21 Složení Řídícího výboru IPRM 

Počet 

členů  
Zástupce Titul Jméno Příjmení Funkce 

 Politické kluby     

a)  ČSSD Ing. Zdeněk Osmanczyk Vedení města 

b)  KSČM Ing. Eduard Heczko Vedení města 

c)  ODS Ing. Karel Langer 

Komise pro 

strategický rozvoj 

města 

d)  KDU-ČSL Ing.Mgr. Jindřich  Honěk Církevní středisko Sv. 
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Jana Boska 

e)  HPH Ing.  Petr Špok   

 Magistrát         

f)  Vedoucí OIV Ing. Radoslav Basel   

g)  Vedoucí OÚR Ing.arch. Karel  Mokroš   

h)  Vedoucí EO Ing. Bohumil Andrýsek   

i)  Vedoucí VVSR Ing. Ladislav Nedorost   

j)  Vedoucí OŽP Ing.  Jana Návratová   

 Zástupci partnerů     

k)  Semag, s. r. o. Ing. Ivo Tarkowski výkonný ředitel 

l)  
Stavební bytové družstvo 

Havířov 
Ing.  

 

Dagmar 

 

Džupinová ředitelka  

m)  Městská realitní agentura,s.r.o. Ing.  Petr Smrček technický náměstek 

 S hlasem poradním         

 Občanská komise Šumbark Ing.  Miroslav Mynář předseda komise 

 Magistrát, VVSR Bc. Alena Holá manažer projektu 

 Zástupce MMR ČR Ing.  Miroslav Kopečný  

 

Manažer IPRM 

Na návrh Řídícího výboru IPRM je radou města jmenován manažer IPRM (Bc. Alena 

Holá), který je z výkonu svých činností odpovědný řídícímu výboru a radě města. Manažer 

IPRM má odpovědnost za administrativní zajištění přípravy, zpracování a realizaci IPRM a 

řízení rizik IPRM. Je kontaktní osobou pro komunikaci s ÚRR a vykonává a je zodpovědný 

za následující činnosti:   

 účast na jednání Řídícího výboru IPRM a administrativní zajištění jeho jednání, 

 plnění úkolů vzešlých z jednání Řídícího výboru IPRM, 

 koordinace činnosti případných pracovních skupin jednotlivých priorit IPRM 

prostřednictvím manažerů pracovních skupin, 

 zajištění veřejného projednání IPRM a realizace výzev k předkládání projektových 

záměrů do IPRM včetně zajištění potřebných dodatečných informací pro posouzení 

projektů v rámci jejich výběru, 

 zajištění publicity IPRM a informování veřejnosti o průběhu realizace IPRM, 

 příprava a předkládání návrhů na změny IPRM (včetně aktualizací) vzešlé ze strany 

k tomu oprávněných orgánů implementační struktury,  

 příprava a zpracování monitorovacích zpráv (roční a závěrečné monitorovací zprávy) 

o postupu realizace IPRM předkládaných ŘO IPRM na základě podkladů předaných 

pracovními skupinami jednotlivých priorit IPRM a projektovými manažery a jejich 

předložení řídícímu výboru,  

 příprava a zpracování souhrnných (příp. ostatních) zpráv o postupu realizace IPRM 

pro radu města (čtvrtletně) a zastupitelstvo města (pololetně) na základě podkladů 
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předaných pracovními skupinami jednotlivých priorit IPRM a jednotlivými 

projektovými manažery a jejich předložení řídícímu výboru, 

 příprava a zpracování ročního vyhodnocení a aktualizace analýzy rizik IPRM a jejich 

předložení řídícímu výboru, řízení rizik ve spolupráci s pracovními skupinami.  

 

Pracovní skupiny 

 Statutární město Havířov zřídilo během přípravy IPRM  3 pracovní skupiny pro řešení 

dílčích problematik zóny Šumbark II Za Teslou, které schvaluje řídící výbor. Jedná se o 

pracovní skupinu pro revitalizaci veřejných prostranství, regeneraci bytových domů a řešení 

problematiky sociálně vyloučených romských lokalit. Hlavním úkolem pracovních skupin je 

především zpracování odborných doporučení, která slouží jako podklad pro rozhodování 

řídícího výboru.   

 

Řídící orgán IOP 

 Řídícím orgánem IOP je MMR ČR, které: 

 schvaluje IPRM, 

 schvaluje podstatné změny IPRM 

 uzavírá dohodu s městem, stanovující finanční rámec na IPRM a povinnosti města 

spojené s realizací IPRM, 

 schvaluje financování projektů v oblasti podpory 5.2 vybraných městem. Projekty 

může zamítnout pouze na základě nesplnění podmínek programu, 

 na požádání poskytuje metodickou pomoc a konzultace prostřednictvím RP při 

přípravě, zpracování, realizaci a monitorování IPRM. 

9.2  Proces řízení IPRM 

Celkový proces řízení IPRM na úrovni statutárního města Havířova zahrnuje základní 

níže uvedené činnosti: 

 Příprava a vytvoření IPRM 

 Změny a aktualizace IPRM (včetně zpětné vazby) 

 Realizace IPRM  

 Monitorování, kontrola a evaluace procesu implementace IPRM (včetně řízení rizik 

IPRM) 

 Udržitelnost výsledků IPRM. 

 

Příprava a vytvoření IPRM 

Na základě vize statutárního města Havířova byly příslušnými orgány města vytyčeny 

globální a specifické cíle rozvoje Havířova jako významného města Moravskoslezského kraje 

s druhým největším počtem obyvatel.  



           Statutární město Havířov 
                   Integrovaný plán rozvoje města pro IOP, Zóna Šumbark II Za Teslou 

 

 
 

 

48 

Návrh Integrovaného plánu rozvoje města byl zpracován Oddělením vnějších vztahů a 

strategického rozvoje MMH a externí poradenskou firmou EUNICE CONSULTING a.s.. 

V budoucnu bude příprava návrhů změn zajišťována manažerem IPRM ve spolupráci 

s Oddělením vnějších vztahů a strategického rozvoje, Ekonomickým odborem a ostatními 

věcně příslušnými odbory Magistrátu města Havířova. Sestavování tohoto klíčového 

rozvojového dokumentu vychází ze záměrů, připomínek a požadavků jak odborných útvarů, 

tak vedení města, jeho volených orgánů.  

Do přípravy a aktualizace IPRM se dále mohou zapojit potenciální partnerské 

organizace či další instituce a osoby veřejného života a občanské společnosti, a to především 

formou předložení projektových záměrů, resp. podnětů do veřejné výzvy k předkládání 

projektových záměrů do IPRM či formou veřejného projednání IPRM s širokou veřejností. 

Zástupce partnerů a veřejnosti je taktéž členem řídícího výboru. 

 

Změny a aktualizace IPRM 

Návrhy změn a aktualizací schváleného IPRM mohou prostřednictvím manažera IPRM, 

kromě výše zmíněných volených orgánů města a jeho vedení, podávat po svém zřízení také 

Řídící výbor IPRM či jeho jednotliví členové a Komise RMH pro strategický rozvoj města 

podává své návrhy na jednání Řídícího výboru IPRM prostřednictvím svého předsedy jako 

člena řídícího výboru a také jednotlivé odborné útvary Magistrátu města Havířova podávají 

tyto návrhy prostřednictvím primátora či věcně příslušného náměstka primátora jako člena 

řídícího výboru.   

Aktualizace IPRM je formou změny IPRM a slouží především k aktualizaci a doplnění 

jeho příloh týkajících se projektových záměrů zařazených do IPRM či projektových záměrů 

spadajících do jiných operačním programů navazujících na IPRM. 

V rámci implementace IPRM se rozlišují změny podstatné [tj. změny ovlivňující cíle 

IPRM, indikátory, rozpočet (ve větším než Vademekem stanoveném rozsahu), délku trvání 

IPRM a jeho jednotlivých opatření], u nichž je třeba uzavřít dodatek smlouvy o alokaci 

prostředků na IPRM nebo podléhají předchozímu schválení ŘO IOP a změny nepodstatné, 

které stačí pouze ŘO IOP oznámit. Návrhy změn zpracovává manažer IPRM a předkládá je 

Řídícímu výboru IPRM ke schválení. Následně podstatné změny schvaluje zastupitelstvo 

města, zatímco ostatní (nepodstatné) změny jsou schvalovány radou města.   

 

Realizace IPRM 

Realizace IPRM je uskutečňována prostřednictvím přípravy a realizace jednotlivých 

dílčích projektů zařazených do IPRM, které vedou ve vzájemném působení a svými dopady 

k naplňování jeho stanovených cílů a monitorovacích indikátorů. Za úspěšnou implementaci 

IPRM v rámci svých kompetencí je zodpovědný Řídící výbor IPRM, za dosažení výsledků 

IPRM a jejich udržitelnost pak nese odpovědnost Zastupitelstvo města Havířova. Součástí této 

fáze implementace IPRM je jednak podrobné rozpracování dílčích projektů zařazených do 

IPRM a příprava jednotlivých žádostí o finanční podporu ze strukturních fondů EU.  

 

Monitorování, kontrola a evaluace IPRM 
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Součástí realizace IPRM je také monitorování a evaluace postupu realizace IPRM a 

nastavení informačních toků pro rychlé a efektivní předávání informací potřebných v rámci 

implementační struktury jako podklad pro řízení IPRM a jeho dílčích projektů. 

K monitorování IPRM slouží v první řadě pravidelné roční monitorovací zprávy o postupu 

realizace IPRM předkládané ŘO IOP, které jsou zpracovávány manažerem IPRM, projednány 

řídícím výborem a následně schvalovány zastupitelstvem města. Po ukončení realizace IPRM 

je manažerem IPRM zpracována závěrečná monitorovací zpráva o postupu IPRM 

předkládaná ŘO IOP.  

K zajištění operativnějších informací pro sledování a řízení průběhu realizace IPRM 

slouží na úrovni IPRM jako celku také tzv. souhrnné monitorovací zprávy zpracovávané 

manažerem IPRM. V rámci implementačních postupů je významným nástrojem řízení IPRM 

rovněž průběžný monitoring na úrovni dílčích projektů a priorit a předávání příslušných údajů 

v souhrnné podobě nadřízeným orgánům implementační struktury IPRM. Tímto způsobem 

jsou průběžně předávány monitorovací zprávy jednotlivých projektů IPRM a další významné 

informace o realizaci těchto dílčích projektů.  

Postup realizace projektů, včetně sledování naplňování průběžných cílů, dodržování 

stanovených termínů a potenciálních rizik souvisejících s danou fází realizace projektu je 

pravidelně sledován na úrovni příslušných projektových týmů, za což (prostřednictvím 

vedoucího projektu) zodpovídá projektový manažer daného projektu.  

 

10  Zapojení partnerů  

 

Partnerství na úrovni tvorby a implementace IPRM zahrnuje přípravu, provádění, 

sledování a hodnocení IPRM a projektů do něho zahrnutých. Předkladatel IPRM by měl 

v ideálním případě zapojit každého relevantního partnera v různých projektových fázích ve 

lhůtě stanovené pro každou fázi. 

V rámci plánování, přípravy IPRM zapojilo město Havířov nejrůznější partnerské 

subjekty: 

 zástupce vedoucích všech hlavních odborů Magistrátu města Havířova, 

 zástupce samosprávy, 

 zástupce SBD Havířov, 

 zástupce Městské realitní agentury, s.r.o., 

 zástupce Občanské komise Šumbark, 

 zástupce NNO (Církevní středisko volného času sv. Jana Boska, Havířov) 

 zpracovatele IPRM, 

 zástupce ŘO IPRM, 

 veřejnost. 
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K oslovení partnerů využilo město Havířov jak internetových stránek, tak výzvu 

veřejnosti na zapojení se do přípravy i následné realizace IPRM. 

 

Účast partnerů při přípravě IPRM a předkládání projektových záměrů 

V souladu s principem partnerství byl nastaven celý proces přípravy a tvorby IPRM 

i předkládání a výběru jednotlivých projektů usilujících o zařazení do IPRM.  

Projekty ostatních subjektů (mimo projekty statutárního města Havířov a jím 

zřizovaných organizací) byly předloženy v rámci veřejné výzvy k předkládání projektových 

záměrů do IPRM, která nediskriminačním a transparentním způsobem poskytla všem 

subjektům možnost zapojit se se svým projektovým záměrem do IPRM.  

   

Účast partnerů v řídícím výboru 

Se zapojením partnerských subjektů se v rámci IPRM počítá jak na úrovni jednotlivých 

projektů především v provozní fázi, tak i v rámci řídících struktur IPRM. Členy Řídícího 

výboru IPRM jsou zástupci nejvýznamnějších partnerů z řad veřejné správy a to vedoucí 

všech hlavních odborů Magistrátu města Havířova, zástupci všech politických stran, 

samosprávy a taktéž zástupce SBD Havířov, Městské realitní agentury, Občanské komise 

Šumbark a zástupce ŘO, který má hlas poradní.  

Partnerské subjekty se podílejí taky na výběru projektů určených k zařazení do IPRM 

prostřednictvím svého hlasujícího zástupce v Řídícím výboru, který je mimo jiné oprávněn 

projednávat začlenění jednotlivých projektů do IPRM. V rámci procesu výběru projektů se 

může k předloženému projektovému záměru vyjádřit také veřejnost, která byla vyzvána 

k veřejnému projednání.  

 

Účast v pracovních skupinách 

 Pro jednotlivé problémové okruhy (resp. pro jednotlivá opatření) IPRM byly zřízeny 

pracovní skupiny. Celkem byly v rámci IPRM ustaveny 3 pracovní skupiny:  

 pro opatření 1.1 – Pracovní skupina Revitalizace veřejných prostranství,  

 pro opatření 2.1 – Pracovní skupina Regenerace bytových domů 

 pro opatření 3.1 - Pracovní skupina pro řešení problematiky sociálně vyloučených 

rómských lokalit 

Složení jednotlivých pracovních skupin bylo vytvořeno tak, aby v každé skupině byli 

zástupci SM Havířov i partnerů. Členové pracovních skupin jsou osoby, které mají odborné 

znalosti k dané problematice a jsou schopni poskytnout potřebné informace a odborné rady při 

řešení relevantních otázek a výběru projektů do IPRM. 

 

Zapojení veřejnosti 

Na realizaci systému partnerství a zajištění integrovaného přístupu k implementaci 

IPRM úzce navazuje také způsob komunikace a možné zapojení veřejnosti do procesů 
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přípravy a realizace IPRM. Pro co největší zapojení občanů do přípravy IPRM byly 

podniknuty následující kroky. 

V únoru letošního roku byli občané informováni v Radniční listech o účelu IPRM a 

krocích města podniknutých  pro jeho vytvoření. Současně byla vyhlášena anketa, jejímž 

účelem bylo poskytnout občanům možnost podat návrhy na členy Řídícího výboru IPRM. 

Dne 15. února 2008 anketa skončila. Bylo doručeno 6 odpovědí na anketních lístcích, které 

obsahovaly návrhy na členy Řídícího výboru IPRM. Oddělení VVSR dále kontaktovalo 

zástupce Církevního střediska mládeže sv. Jana Bosca, zástupce podniku Semag, s. r. o., 

zástupce Stavebního bytového družstva Havířov, zástupce občanské komise Havířov-

Šumbark, jejíž zástupci jsou členy Řídícího výboru. Návrhy na členy Řídícího výboru IPRM 

byly projednány radou města a schválen byl Řídící výbor dne 28.5.2008. Vedení města 

jednalo také se společnost RPG Byty s. r. o., která se do  ŘV IPRM IOP nezapojila.   

 

11.6.2008 byla pro zpracování IPRM schválena v ZMH zóna Šumbark II Za Teslou. 

 

V měsíci květnu 2008 byl zřízen odkaz na internetových stránkách města pro IPRM IOP: 

 - 20.5.2008 - zveřejněna informace o IPRM IOP  

 - 8.7.2008 – zveřejněna informace o schválené zóně v ZMH, popis a mapa zóny,   

    projektový list pro předkládání projektů a výzva veřejnosti k předkládání projektů 

 - 17.9.2008 – zveřejněno složení ŘV IPRM  

 - průběžně jsou zveřejňována usnesení ŘV IPRM 

 - 14.11.2008 – zveřejněn ŘV IPRM schválený seznam projektů zařazených do IPRM 

    IOP 

 - 7.11.2008 – výzva veřejnosti k účasti na veřejném projednání dne 25.11.2008  

 

Dne 25.11.2008 se uskutečnilo v restauraci Radnice veřejné projednání za účasti členů 

ŘV IPRM, které bylo veřejnosti oznámeno prostřednictvím úřední desky magistrátu města 

dne 10.11.2008, dále prostřednictvím webových stránek města a současně vylepením plakátů 

na veřejných prostranstvích ve všech částech města. Z veřejného projednání nevzešly žádné 

připomínky ze strany veřejnosti. 

 

Publicita IPRM 

Pravidelná publicita v průběhu všech fází implementace IPRM je zajišťována 

prostřednictvím manažera IPRM, přičemž konečnou odpovědnost za informování veřejnosti 

má zastupitelstvo města. Toto informování veřejnosti je zabezpečováno prostřednictvím: 

- úřední desky Magistrátu města Havířov, 

- internetových stránek statutárního města Havířova, kde je věnována IPRM samostatná 

sekce,  

- uveřejnění relevantních informací v havířovských Radničních listech, které jsou zdarma 

distribuovány do všech havířovských domácností a tiskových zpráv poskytovaných 

regionálním periodikům, 

- vylepením plakátů na veřejných prostranstvích.   
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11  Nástroje finančního řízení 
 

Statutární město Havířov má zřízen Fond nájemního bydlení, prostřednictvím kterého 

podporuje rekonstrukce a modernizace bytových domů.  

 

11.1 Fond nájemního bydlení 
 

Fond je zřízen v souladu se zněním § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, za účelem vytváření finančních zdrojů města Havířova pro 

zajištění investičních příp. neinvestičních výdajů z rozpočtu města v oblasti bytového 

hospodářství a související technické infrastruktury ve vlastnictví města.  

Za bytové hospodářství se pro účely tohoto fondu považuje veškerý bytový fond ve 

vlastnictví města Havířova vč. technické infrastruktury, který je spravován v rámci 

hospodářské činnosti města Městskou realitní agenturou s.r.o. 

 

Příjmy fondu tvoří: 

 zůstatek finančních prostředků ze zrušeného fondu výstavby nájemních bytů 

k 31.12.2007 

 převody z účtu hospodářské činnosti (po zdanění) – ze schváleného navýšení příjmů 

z nájemného 

a) měsíční zálohové odvody z plánovaného výsledku hospodaření z hospodářské 

činnosti po předpokládaném zdanění schválené na daný rozpočtový rok, 

b) doplatek do skutečné výše výsledku hospodaření z hospodářské činnosti 

realizovaný po schválení výsledku hospodářské činnosti za daný rozpočtový rok 

Zastupitelstvem města, 

 výnos daně z příjmu právnických osob za obce – z hospodářské činnosti, realizovaný 

po schválení výsledku hospodářské činnosti za daný rozpočtový rok Zastupitelstvem 

města, 

 úroky z vkladu na běžném účtu fondu, úroky a jiné výnosy realizované z peněžních 

prostředků fondů, 

 výnosy z prodeje bytů a bytových domů ve vlastnictví města, 

 další finanční zdroje schválené Zastupitelstvem města. 

 

 

Prostředky fondu mohou být použity na tyto aktivity: 

 úhrada investičních příp. neinvestičních výdajů v oblasti bytového hospodářství,  

 projektová příprava, rekonstrukce a opravy bytového fondu ve vlastnictví města, 
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 úhrada splátek jistin úvěrů a úroků z úvěrů přijatého městem Havířovem na 

rekonstrukce a opravy bytového hospodářství v majetku města a dále k úhradě nákladů 

spojených s prodejem bytů a bytových domů. 

Zastupitelstvo města může na základě doporučení Rady města rozhodnout také o jiném 

použití prostředků fondů, avšak pouze ve vztahu k bytovému hospodářství v majetku města. 

 

Hospodaření Fondu nájemního bydlení v r. 2008 (podle očekávané skutečnosti): 

Počáteční stav účtu 3 101 290 Kč + převod z FRR 2 946 170 Kč + příjmy fondu 44 757 060 

Kč:   50 804 520 Kč 

Výdaje fondu:  32 800 000 Kč 

Konečný stav fondu: 18 004 520 Kč (zaokrouhleně 18 005 000) 

 

Schválený rozpočet fondu na rok 2009: 

Počáteční stav účtu 18 005 000 Kč + příjmy fondu 67 760 000 Kč 

Výdaje fondu:  31 400 000 Kč 

Konečný stav fondu: 54 365 000 Kč 

 

11.2  Úvěry  
 

Město Havířov může financovat aktivity IPRM prostřednictvím úvěrů.  

 V roce 2007 si město vzalo úvěr u KB, a. s. ve výši 180 000 tis. Kč na investiční akce. 

Úvěr slouží k financování veřejných prostranství realizovaných odborem investiční 

výstavby magistrátu města. 

 V roce 2009 bude na účet města připsán úvěr ve výši 150 000 tis. Kč, který má vyřízen u 

České spořitelny, a. s. Finanční prostředky z tohoto úvěru budou použity k zajištění 

prostředků na regenerace panelových domů tj. do bytového fondu. 

 

12    Způsob výběru projektů do IPRM 
 

Město vypracovalo postup při výběru projektů do IPRM tak, aby výběr probíhal 

transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a 

komunitárního práva. Výběr projektů bude probíhat následujícím způsobem: 

 

 

 

VYHLÁŠENÍ VÝZEV 
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Město vyhlašuje po uzavření Dohody o zabezpečení realizace IPRM  s Ministerstvem 

pro místní rozvoj výzvy k předkládání projektů podle stanovených cílů a opatření a podle 

stanoveného harmonogramu. 

Vyhlášení výzev bude zveřejněno: 

-  v tisku, tj. v Radničních listech; 

-  na úřední desce; 

-  na webových stránkách: 

Statutárního města Havířova www.havirov-city.cz 

Strukturálních fondů EU www.strukturalni-fondy.cz → Programy 2007 – 2013 → IOP 

 

V textu výzvy budou zveřejněny základní informace o aktuálním kole vyhlášené výzvy: 

-  název programu, název IPRM, název opatření, cíle, příp. podporované aktivity, 

-  okruh oprávněných žadatelů/příjemců, 

-  datum vyhlášení výzvy, 

-  místo a konečný termín (den a hodina) k předložení projektové žádosti, 

-  podmínky poskytnutí dotace (vymezení zóny realizace projektu, maximální délka trvání 

projektu, minimální/maximální výše dotace na projekt, typ operace), 

-  odkaz na zdroje podrobnějších informací (webové stránky, kontaktní místa, kontaktní 

osoby, Příručka pro žadatele pro oblast podpory 5.2), 

-  údaj o předpokládané finanční alokaci na danou výzvu (jaký objem peněz se bude 

rozdělovat mezi projekty schválené k poskytnutí dotace), doporučená struktura financování 

projektu, 

-  předpokládané výstupy a výsledky projektů ve výzvě, 

-  hodnotící kritéria projektů, 

-  další důležité informace. 

Žadatel nalezne podmínky, jimiž se musí řídit v rámci příslušné výzvy, v následujících 

dokumentech: 

-  Výzva k předkládání projektových žádosti, 

-  Prováděcí dokument IOP pro oblast podpory 5.2, 

-  Příručka pro žadatele a přílohy příručky pro oblast 5.2 vydané řídícím orgánem IOP, 

-  Příručka pro příjemce a přílohy příručky pro oblast 5.2 vydané řídícím orgánem IOP, 

-  Metodické pokyny Ministerstva pro místní rozvoj. 

Žadatel zpracovává a předkládá žádost v elektronické formě v informačním systému 

Benefit7, která je k dispozici na webových stránkách www.eu-zadost.cz. Žádost se předkládá 

městu a podepisuje ji statutární zástupce žadatele. K tištěné žádosti budou přiloženy 

následující přílohy: 

http://www.eu-zadost.cz/
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- Doklad o partnerství, 

- Doklad o majetkoprávních vztazích k projektu, 

- Zjednodušená Studie proveditelnosti popisující synergie projektu dle předepsané osnovy 

s ekonomickým hodnocením projektu, 

- Energetický audit u projektů Regenerace bytových domů. 

 

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI 

 

Teprve po vypršení konečného termínu pro příjem projektových žádostí manažer IPRM 

za přítomnosti předsedy řídícího výboru a dvou dalších členů řídícího výboru přistoupí                  

k otevření obálek.  

Dále je projektová žádost posuzována z hlediska kritérií přijatelnosti, formálních 

náležitostí a je bodově ohodnocena. 

Kritéria přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného hodnocení pro dané kolo výzvy 

jsou stanovena v dokumentu IPRM v kapitole 12. Projekt je posuzován podle binárních 

kritérií, na které se odpovídá ANO nebo NE. 

 

KONTROLA PŘIJATELNOSTI 

 

Nesplňuje-li projektová žádost kterékoliv z uvedených kritérií – tj. projekt je 

v jakémkoliv kriteriu hodnocen NE, je projektová žádost navržena k vyřazení a pozastavuje se 

další administrace projektu. Návrh na vyřazení projektové žádosti dává manažer IPRM.             

O vyřazení rozhoduje předseda řídícího výboru. Žadatelům, jejichž projektové žádosti byly              

v průběhu kontroly přijatelnosti navrženy na vyřazení, zajistí předseda řídícího výboru IPRM 

zaslání dopisu s dodejkou oznamující tuto skutečnost, včetně výčtu kritérií, která nebyla 

splněna. Zároveň je zde žadateli oznámeno, že si může vyzvednout 1 výtisk (original) podané 

projektové žádosti vč. příloh. 

Kopie dokumentů zůstává pro archivaci. 

 

KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ 

 

Jsou-li zjištěny jakékoliv nedostatky ve formálních náležitostech projektové žádosti a 

příloh – tj. projekt je v jakémkoliv kritériu hodnocen NE, je žadatel vyzván, aby ve stanovené 

lhůtě, která činí 10 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, odstranil nedostatky v projektové 

žádosti. Výzva k odstranění nedostatků bude žadateli zaslána e-mailem s tím, že žadatel je 

povinen potvrdit doručení o přečtení e-mailu, případně faxem (s potvrzením o úspěšném 

odesláni faxu). 

UPOZORNĚNÍ 
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Seznam formálních nedostatků vč. termínu pro jejich odstranění bude zaslán na e-mailovou 

adresu (příp. faxové číslo) kontaktní osoby, která je uvedena v projektové žádosti. Manažer 

IPRM nenese zodpovědnost za to, že si kontaktní osoba výzvu nevyzvedla a nepřečetla. 

VĚCNÉ HODNOCENÍ (BODOVÁNÍ) 

 

Kritéria pro věcné hodnocení jsou vyhotovena pro Integrovaný plán rozvoje města 

Havířova předkládaný v oblasti 5.2 a jsou uvedena v kapitole 12 IPRM. 

Věcné hodnocení přijatých žádostí je prováděno pomocí 4 skupin hodnocení, které 

odpovídají příručce pro předkladatele IPRM v IOP. V rámci kompletní skupiny kritérií je 

možné získat maximálně 200 bodů. Projekt musí získat minimálně 115 bodů v rámci věcného 

hodnocení, aby mohl být považován za způsobilý k poskytnutí dotace v rámci IPRM 

předkládaného v IOP. Dále jsou stanoveny i váhy jednotlivých skupin kritérií. Věcné 

hodnocení provede manažer IPRM s pověřeným členem řídícího výboru. 

Řídící výbor následně rozhoduje na svém zasedání o výběru projektů dle seznamu 

projektových žádostí uvedených v Souhrnné hodnotící zprávě. Řídící výbor může kromě 

doporučených projektových žádostí k vydání rozhodnutí schválit i náhradní projektové 

žádosti. Zpravidla k tomu dochází v případě, když je množství kvalitních projektových 

žádostí větší, než je možné podpořit vzhledem k alokaci na danou výzvu. Po kontrole ŘO IOP 

vydá pro projekty, které splnily veškeré náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Seznam schválených projektů město poskytne Řídícímu orgánu IOP. Město vrátí 

dokumentaci k projektu žadateli, který doplní žádosti o dokumentaci požadovanou Řídícím 

orgánem IOP a následně tuto Řídícímu orgánu IOP předloží i s povinnými dokumenty 

uvedenými v Příručce pro žadatele.  

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA: 

 

Kontrola přijatelnosti 

Projekt je posuzován podle níže uvedených kritérií, na které se odpovídá ANO nebo 

NE. 

Název kritéria - ANO/NE 

- Žadatel je oprávněným příjemcem pro danou oblast? 

- Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami příslušné 

oblasti podpory specifikované ve výzvě? 

- Projekt bude realizován ve vymezené zóně v souladu s podmínkami IPRM a IOP? 

- Projekt má prokazatelně úplný nebo převažující vliv na deprimovanou zónu? 

- Projekt nemá negativní vliv na horizontální témata? - Horizontální témata: udržitelný 

rozvoj a rovné příležitosti 

- Není v rozporu s legislativou Evropské unie a České republiky? 
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- Stanovil si žadatel ve své žádosti indikátory relevantní k dané oblasti/podoblasti 

podpory v příslušné výzvě a také vzhledem k cílům projektu? 

- Respektuje projekt minimální a maximální výši dotace stanovenou pro danou 

oblast/podoblast podpory v příslušné výzvě? 

V případě, že projekt nesplní jakékoliv kritérium přijatelnosti projektu - tj. projekt je v 

jakémkoliv kritériu hodnocen NE, bude příslušná žádost vyřazena z dalšího hodnocení. 

Kontrola formálních náležitostí 

 

Projekt je kontrolován podle níže uvedených kritérií, na které se odpovídá ANO nebo 

NE. 

Název kritéria ANO/NE 

- Je doložena vytištěná verze elektronické žádosti? Jedná se o výtisk z webové žádosti 

BENEFIT7. 

- Vytištěná verze elektronické žádosti je shodná s elektronickou žádostí podle 

unikátního kódu? Žadatel vytiskne finální verzi webové žádosti a unikátní kód (tzv. 

hash) mezi tištěnou projektovou žádostí a webovou žádostí musí být shodný. 

- Je doložen požadovaný počet paré žádostí a příloh (1 x originál nebo ověřená kopie, 1 

x kopie prostá)? Žadatel doloží 2 paré příloh (1 x originál nebo ověřená kopie, 1 x 

kopie prostá) povinných (a nepovinných) příloh. 

- Jsou doloženy všechny povinné přílohy dle seznamu příloh uvedeného v žádosti? 

Povinné přílohy jsou popsány ve výzvě k předkládání projektů. 

- Žádost a přílohy obsahují stanovené náležitosti pro jednotlivé oblasti/podoblasti 

podpory? Jsou úplné, aktuální a nemají zjevné vady? 

- Tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem nebo jeho zplnomocněným 

zástupcem? Pokud je projektová žádost podepsána jinou osobou než statutárním 

zástupcem, musí být doložena ověřená plná moc, která musí obsahovat všechny 

náležitosti plné moci. 

- Uvádí žadatel projektu správně druh podpory (veřejná podpora dle blokové výjimky, 

veřejná podpora de minimis)? 

- V případě, že žadatel žádá o veřejnou podporu, správně uvedl údaje nutné pro 

stanovení horní hranice veřejné podpory (malý, střední, velký podnik), nebo o 

veřejnou podporu nežádá? 

V případě, že projekt nesplní formální náležitosti - tj. projekt je v jakémkoliv kritériu 

hodnocen NE, bude žadatel vyzván, aby chybějící podklady doložil a to ve lhůtě do 5 

pracovních dnů ode dne doručení výzvy k odstranění nedostatků v projektové žádosti. Pokud 

tyto podklady žadatel nedoloží, bude příslušná žádost vyřazena z dalšího hodnocení. 
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Věcné hodnocení 

 

Tab. 22 Kritéria hodnocení projektů 

 

č. Kritérium hodnocení 

Max. 

možných 

bodů 

% z 

možného 

počtu 

bodů 

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele 
Max. 20 

bodů 
10 

1.1. 
Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů 6 

 

Hodnotí se, zda žadatel v minulosti spolehlivě a úspěšně 

realizoval relevantní projekty.   

1.2. 

Finanční hodnocení žadatele 8 

Hodnotí se, zda žadatel projektu bude mít k dispozici potřebný 

zdroj finančních prostředků k profinancování projektu (v 

investiční i provozní fázi) a zajištění cashflow. Hodnotí se 

"bonita" a stabilita žadatele nejen z pohledu projektu, ale z 

pohledu celkové stability a "důvěryhodnosti".   

1.3. 

Personální a organizační zajištění projektu 6 

Hodnotí se, zda žadatel disponuje kvalitním a zkušeným týmem 

klíčových osob, eventuálně externích spolupracovníků nebo 

subjektů a popis realizace projektu z pohledu kompetencí a 

zodpovědností.  

2. Potřeba, relevance projektu 
Max. 80 

bodů 
40 

2.1. 
Realizace projektu je v souladu s IPRM 25 

 

Hodnotí se, zda je projekt v souladu s cíli a zda naplňuje 

opatření a aktivity IPRM města Havířova.   

2.2. 

Potřebnost projektu 20 

Hodnotí se, zda je projekt reálný a realizovatelný a bude řešit 

problémy cílové skupiny, tj. bude dosaženo potřebného 

zlepšení.  

2.3. 

Projekt naplňuje princip partnerství při jeho přípravě a realizaci 20 

Hodnotí se, zda jsou do projektu zapojeni partneři a zda jsou 

navrhovaná partnerství a zapojení významných subjektů funkční 

a smysluplná.   

2.4. 

Vazba projektu na jiné aktivity, projekty (synergický efekt) 15 

Hodnotí se role projektu mezi dalšími aktivitami. Posuzují se 

realizační souvislosti včetně realizace předinvestiční fáze 

souvisejících aktivit.    
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3. Kvalita projektu 
Max. 80 

bodů 
40 

3.1. 

Posouzení kvalitativního přínosu projektu ve srovnání se 

současnou situací 20 

 

Hodnotí se, zda skutečně dojde realizací projektu ke zlepšení 

životních podmínek v problémových sídlištích. Porovnává se 

současný stav se stavem po realizaci projektu v návaznosti na 

indikátory výsledku (počet regenerovaných bytů, plocha 

revitalizovaného území, úspora spotřeby energie bytových 

domů).   

3.2. 

Udržitelnost projektu po skončení podpory 15 

Hodnotí se, zda bude existovat poptávka po výstupech projektu 

po celou dobu jeho udržitelnosti. Také se hodnotí technické 

zajištění udržitelnosti.   

3.3. 

Reálnost rozpočtu a harmonogramu projektu 15 

Hodnotí se, zda je rozpočet projektu sestaven reálně v 

návaznosti na výsledky a výstupy projektu. Dále se hodnotí 

reálnost realizace projektu na základě stanoveného 

harmonogramu, zda je harmonogram proveditelný.   

3.4. 

Jasnost, podrobnost a logika popisu aktivit a jejich provázanost 

v rámci projektu 10 

Hodnotí se logické sestavení navrhovaných aktivit jak v časové, 

tak věcné posloupnosti. Posuzuje se, zda jsou aktivity nezbytné 

pro dosažení cílů projektu a jejich vazba na vstupy a výstupy 

projektu.   

3.5. 

Majetkové vztahy včetně podmínek budoucího provozu 10 

Hodnotí se, zda v průběhu realizace projektu (investiční i 

provozní fáze) nenastanou negativní skutečnosti v souvislosti s 

nakládáním s majetkem. Posuzována je také připravenost k 

realizaci.  

3.6. 

Analýza rizik a variantnost řešení 10 

Hodnotí se provedená analýza možných rizik včetně návrhů na 

jejich eliminaci. Dále se hodnotí, zda řešení problému cílové 

skupiny je nejvhodnější ze všech možných variant.  

4. Horizontální kritéria 
Max. 20 

bodů 
10 

4.1. 

Realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných 

příležitostí 10 

 

Hodnotí se, zda projekt přispěje k potírání diskriminace na 

základě pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního 

postižení, věku, sexuální orientace.   

4.2. 
Realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného 

rozvoje a ochrany životního prostředí 10 
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Hodnotí se, zda dojde realizací projektu ke snížení energetické 

náročnosti vlivem zateplení bytových domů.   

Hodnotí se, zda dojde realizací projektu k rozšíření zeleně v 

relevantní zóně.   

Celkem   200  100 

13   Horizontální témata 

 

Při implementaci projektů v rámci IPRM hraje významnou roli respektování 

horizontálních principů stanovených v souladu s obecným nařízením a Strategickými 

obecnými zásadami Společenství. Takto jsou pro období 2007 - 2013 definována dvě základní 

horizontální témata, která jsou v rámci IPRM významným způsobem akcentována: 

 rovné příležitosti (rovné příležitosti mužů a žen a zákaz diskriminace), 

 udržitelný rozvoj.  

Tato témata jsou zohledněna v celé šíři řízení operačních programů a projekty žádající o 

podporu ze strukturálních fondů jsou hodnoceny a vybírány mimo jiné i podle míry 

naplňování horizontálních témat s cílem zvýšit celkový přínos realizovaných projektů pro 

harmonický a vyvážený rozvoj evropských regionů. Horizontální témata jsou založena na 

třech základních pilířích harmonického rozvoje, a to sociálním, ekonomickém a 

environmentálním.  

V rámci jednotlivých projektů začleněných do IPRM mohou být tyto projekty podrobně 

členěny dle vlastního dopadu na daná horizontální témata, a to:  

 projekty zaměřené na dané horizontální téma (témata), 

 projekty pozitivně ovlivňující dané horizontální téma (témata),  

 projekty neutrální ve vztahu k danému horizontálnímu tématu (tématům).  

Tato klasifikace projektů dle jejich vlivu na horizontální témata má motivovat 

předkladatele projektů, aby vedle hlavních cílů projektů zohlednili v rámci projektových 

aktivit také činnosti a dopady, které budou pozitivně působit na výše uvedená horizontální 

témata. V zásadě je pak vyloučeno, aby byl z prostředků strukturálních fondů EU podpořen 

projekt, který má na zmíněná horizontální témata negativní vliv.  

Rovné příležitosti jsou realizovány zejména v sociální oblasti (kvalita života, sociální 

soudržnost a spravedlnost), udržitelný rozvoj pak zahrnuje oblast ekonomického rozvoje 

v kontextu zachování a zkvalitnění životního prostředí. 

Naplňování horizontálních témat bude proto odpovídajícím způsobem vyžadováno 

v rámci všech projektů zařazených do IPRM, aby rovněž realizace IPRM jako celku 

v dostatečné míře vyvolala ekvivalentní dopady ve stanovených klíčových oblastech. 

Dodržování horizontálních principů (resp. minimálně neutrální dopad projektů) je jednou z 

nezbytných podmínek, která bude muset být ze strany projektů splněna, aby tyto projekty 

mohly být zařazeny do IPRM. Řídící výbor IPRM, příp. zastupitelstvo města, jsou povinni 

v rámci monitorování a evaluace IPRM a jeho jednotlivých projektů dbát na to, aby byly 

dodržovány příslušné horizontální principy. Při tomto posuzování negativních dopadů je třeba 

vycházet z platné legislativy. Projekty v rámci IPRM by obecně měly vést zejména 
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k odstranění územních rozdílů ve městech a celkovému harmonickému rozvoji založeném na 

naplnění horizontálních témat. 

Nedodržení podmínky minimálně neutrálního dopadu na horizontální témata 

u některého projektu zařazeného do IPRM by ve výsledku nutně vedlo k jeho vyřazení 

v rámci hodnocení přijatelnosti dané projektové žádosti, neuskutečnění projektu a k ohrožení 

dosažení stanovených cílů a indikátorů IPRM. V celkovém hodnocení všech operačních 

programů jsou navíc projekty zaměřené na naplňování horizontálních témat či projekty 

s pozitivním dopadem bodově zvýhodněny před projekty s neutrálním dopadem.  

Statutární město Havířov jako předkladatel IPRM bere ohled na naplňování 

horizontálních témat taky při výběru projektů, kdy je vliv na horizontální témata součástí 

hodnotících kritérií (viz. předcházející kapitola). Při výběru budou zvýhodněny ty projekty, 

které budou mít pozitivní vliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.  

 

13.1  Rovné příležitosti a zákaz diskriminace 

IPRM Havířov je zaměřen tak, aby realizace do něj začleněných projektů vedla ve svém 

souhrnu k naplňování principu rovnosti žen a mužů. Touto rovností se rozumí také rovnost 

příležitostí na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, 

věku či sexuální orientace. Současně se toto téma vztahuje i na zajištění rovných příležitostí 

dalších znevýhodněných skupin jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou 

kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, 

absolventi škol, souhrnně tedy skupiny ohrožené sociálním vyloučením. 

Rovné příležitosti v IPRM lze rozdělit do několika kategorií. Dopad IPRM na jednotlivé 

kategorie popisuje následující tabulka. 

 

Tab. 23 Dopad IPRM na jednotlivé kategorie rovných příležitostí 

 

Specifické potřeby 

obyvatel 

V rámci opatření 3.1 řeší IPRM specifické potřeby obyvatel 

ohrožených sociálním vyloučením. Jedná se o aktivity zaměřené 

na vytvoření komunitního centra a s tím související poskytování 

základního sociálního poradenství a služeb sociální prevence. 

Rovné pracovní 

podmínky 

IPRM naplňuje podmínky rovných pracovních příležitostí, a to 

zejména prostřednictvím aktivit v opatření 3.1 zaměřených na 

vzdělávání a poskytování sociálních služeb zvyšujících uplatnění 

a udržení se na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním 

vyloučením (především romské komunity). 

Informovanost a 

komunikace 

IPRM neřeší dostupnost informačních technologií. Obyvatelé 

zóny jsou dostatečně informováni o všech krocích vedoucích 

k vytvoření IPRM, stejně tak budou informováni o všech 

aktivitách a projektech realizovaných v zóně v rámci realizace 

IPRM a to především prostřednictvím webových stránek města, 
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vyvěšením na úřední desce, uveřejněním informací v Radničních 

listech, vylepením plakátů na veřejných prostranstvích.  

Vzdělávání a práce 

IPRM obsahuje v rámci opatření 3.1 aktivity zaměřené na 

zkvalitnění vzdělávání, modernizaci výuky na ZŠ pro děti bez 

rozdílů etnického původu.  

Kvalita života 

Celý IPRM je zaměřen na zvýšení kvality života obyvatel zóny 

Šumbark II Za Teslou, čehož bude dosaženo realizací 

jednotlivých aktivit v rámci dvou opatření. Opatření 1.1 zlepšuje 

kvalitu a pohodu bydlení prostřednictvím rekonstrukcí a 

modernizací bytových domů. Opatření 2.1 přispívá ke zlepšení 

vzhledu veřejných prostranství, ale také k jejich efektivnějšímu 

využití. Opatření 3.1 je pak zaměřené na zvýšení kvality života 

sociálně vyloučených obyvatel. 

Prevence sociálně 

patologických jevů 

IPRM je zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů 

především prostřednictvím opatření 3.1, jehož aktivity jsou 

zaměřeny na sociální integraci osob ohrožených sociálním 

vyloučením. Mezi tyto aktivity patří zejména vytvoření 

komunitního centra jako místa pro poskytování sociálních služeb 

pro sociálně vyloučené osoby, které přispívá k prevenci proti 

negativním jevům, jako je agresivní chování, požívání alkoholu, 

užívání drog a krádeže dětmi navštěvujícími ZŠ.  

 

13.2  Udržitelný rozvoj 

Udržitelný rozvoj je takový ekonomický růst, který uvádí v soulad hospodářský a 

společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. 

Dopad IPRM na jednotlivé kategorie udržitelného rozvoje popisuje následující tabulka. 

 

Tab. 24 Dopad IPRM na jednotlivé kategorie udržitelného rozvoje 

 

Doprava 

V rámci IPRM budou realizovány aktivity, které podporují 

využívání udržitelných druhů dopravy a umožňují efektivnější a 

příjemnější cestování MHD (obratiště autobusů). 

Životní prostředí 

Součástí revitalizace veřejných prostranství v rámci opatření 1.1 

budou taky parkové úpravy, založení obvodového parku, 

doplnění území zelení, což povede ke zlepšení nejen estetické 

stránky sídliště, ale také ke kvalitnějšímu životnímu prostředí. 

Součástí opatření 1.1 je také aktivita zaměřená na úpravu 

kontejnerových stanovišť pro separovaný odpad. Realizace IPRM 

má tedy bezesporu pozitivní vliv na životní prostředí. 

Spotřeba energie 

Regenerací bytových domů v rámci opatření 2.1 dojde ke snížení 

energetické náročnosti domů o cca 30 %. V rámci opatření mají 

být realizovány aktivity, které přímo přispívají k efektivnějšímu 
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využívání energií (zateplení obvodového pláště domů včetně 

střech, výměny oken, dveří, regulace topné soustavy).  

Ekonomický potenciál 

Rozvoj ekonomického potenciálu bude zabezpečen především 

revitalizací veřejných prostranství, čímž dojde k zatraktivnění 

prostředí pro ekonomické aktivity, především služby. Tyto 

aktivity budou realizovány ve stávajících prostorách, nedojde 

tedy k záboru nových prostor. 

Výchova 

k udržitelnému rozvoji 

K výchově dochází také prostřednictvím vnímání prostředí, ve 

kterém žijeme. V tomto smyslu bude realizací aktivit IPRM 

zaměřených na zvýšení kvality životního prostředí (veřejná zeleň, 

zateplení budov) docházet zprostředkovaně k výchově obyvatel, 

kteří žijí a pohybují se v dané zóně, k udržitelnému rozvoji. 

14   Analýza rizik IPRM 

Úspěšná implementace Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Havířova je 

podmíněna řadou vnějších i vnitřních faktorů a může být proto ohrožena vznikem řady rizik, 

jejichž analýza je provedena v následující subkapitole.  

 

14.1  Analýza rizik jednotlivých fází IPRM 

Identifikovaná rizika jsou členěna dle jejich časového dopadu do jednotlivých fází 

implementace IPRM a jsou vyhodnocena z pohledu pravděpodobnosti výskytu příslušného 

rizika a z hlediska závažnosti jeho negativního dopadu na realizaci a dosahování cílů IPRM 

[bodování 1 - 3 body, kdy 3 body představují vysokou pravděpodobnost (resp. závažnost 

dopadu), 2 body střední a 1 bod nízkou]. Relativní významnost daného rizika pro úspěšnou 

realizaci a udržitelnost IPRM je dána součinem těchto dvou hodnot. Bodové zhodnocení 

výskytu a závažnosti jednotlivých rizik IPRM bylo stanoveno expertním odhadem 

projektových pracovníků Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje Magistrátu města 

Havířova na základě empirických zkušeností s realizací projektů financovaných 

ze strukturálních fondů EU či obdobných projektů. Výsledná hodnota obou těchto parametrů 

byla určena jako prostý průměr hodnot stanovených jednotlivými výše uvedenými pracovníky 

se zaokrouhlením na celá čísla dle matematických pravidel.  

 

Tab. 25 Analýza rizik IPRM v jednotlivých fázích jeho realizace 

 

Specifikace rizika  
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Příprava IPRM 

Nedostatečné zapojení partnerů a relevantních subjektů vzhledem k nutnosti zajištění integrovaného 1 3 3 
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přístupu k přípravě IPRM a jeho aktivit 

Chybný výběr aktivit IPRM ve vztahu k naplňování cílů IPRM v rámci daného tématu 1 3 3 

Výběr nevhodných projektů IPRM z hlediska dosahování jeho cílů a naplňování stanovených 

indikátorů 
1 3 3 

Nereálné nastavení cílů a monitorovacích indikátorů  2 3 6 

Nereálné nastavení časového harmonogramu a plánu finančního čerpání IPRM 1 3 3 

Realizace IPRM 

Živelné katastrofy a jiná rizika vis maior vyvolávající nutnost přednostní realizace jiných investic než 

projektů IPRM 
1 2 2 

Nezajištění vlastního podílu spolufinancování ze strany SM Havířova 1 3 3 

Nezajištění vlastního podílu spolufinancování ze strany ostatních realizátorů  2 3 6 

Nedostatečná koordinace projektových a řídících prací na úrovni IPRM či jeho jednotlivých aktivit 2 2 4 

Chybný  projektový management na úrovni jednotlivých projektů zařazených do IPRM  2 2 4 

Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku nerealizování či zpožďování realizace 

některých projektů zařazených do IPRM  
2 3 6 

Neplnění cílů a monitorovacích indikátorů v důsledku ekonomických, sociálních, politických, 

demografických či jiných změn  
1 3 3 

Udržitelnost IPRM 

Nezajištění dostatečných finančních prostředků pro provoz a udržitelnost objektů, zařízení či 

veřejných prostranství jako výstupů realizace IPRM  
2 2 4 

Živelné katastrofy, trestné činy a další rizika vis maior , které povedou k poškození či zničení 

pořízené infrastruktury a dalších výstupů IPRM 
1 2 2 

Nedostatečná poptávka ze strany potenciálních klientů a cílových skupin, nedostatečné využití 

vybudované infrastruktury  
1 3 3 

 

14.2 Opatření k minimalizaci rizik 

 

Rizika při přípravě IPRM 

Rizika při přípravě IPRM se v celé řadě případů v plné míře projeví až při vlastní 

realizaci IPRM či jeho jednotlivých aktivit, z tohoto důvodu je zde proto třeba klást důraz 

především na předcházení vzniku těchto rizik, neboť tato rizika mohou významným 

způsobem ohrozit naplnění vize a dosažení globálního a specifických cílů IPRM.  
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Možnost nezajištění integrovaného přístupu k řešení daného rozvojového tématu, 

chybný výběr priorit a aktivit ve vztahu k naplňování cílů IPRM je v tomto případě 

podstatným způsobem snížena skutečností, že východiskem pro stanovení cílů i jednotlivých 

priorit a aktivit byla podrobná analýza socioekonomické situace města a příslušných 

strategických dokumentů, na jejichž přípravě se zpravidla podíleli všichni relevantní partneři. 

Možnost nereálného nastavení cílů, monitorovacích indikátorů či časového a finančního 

harmonogramu je obtížné naprosto spolehlivě vyloučit vzhledem k nejistotě týkající se 

budoucích období ve vztahu k velkému počtu potenciálně rizikových faktorů, které tyto 

činitele a jejich predikci mohou více či méně významným způsobem ovlivňovat. Vznik těchto 

rizik je možno objektivně snižovat důkladnou analýzou situace, potřeb města a možných 

budoucích trendů v rámci přípravy a zpracování IPRM a současně zajištěním maximálního 

možného objemu konkrétních informací o projektech při procesu jejich výběru, přičemž za 

zajištění daných informací je v relevantním rozsahu požadovaném Řídícím výborem IPRM 

odpovědno Oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje MMH či jiné orgány města.  

 

Rizika ve fázi realizace IPRM 

Rizika v této fázi implementace IPRM lze rozdělit do tří základních skupin, kterými 

jsou rizika týkající se financování realizace aktivit a projektů Integrovaného plánu rozvoje 

města, rizika vyplývající z nedostatečné koordinace jeho aktivit a ostatní rizika vedoucí ve 

svém důsledku k neplnění cílů a monitorovacích indikátorů IPRM. 

Finanční rizika ležící na straně statutárního města Havířova, resp. rozhodnutí jeho 

volených orgánů, jsou z velké části redukována již vlastním schválením Integrovaného plánu 

rozvoje města včetně jeho finanční části zastupitelstvem města jako závazného strategického 

dokumentu. Financování v prvních fázích realizace projektů zařazených do IPRM a splnění 

povinného podílu jejich spolufinancování bude ze strany statutárního města Havířova 

zajištěno formou úvěru účelově určeného pouze k profinancování těchto projektů a ostatních 

projektů, jejichž zdrojem financování budou strukturální fondy EU či obdobné zdroje. 

V případě živelných katastrof či jiných mimořádných důvodů vyvolávajících přednostní 

potřebu jiných investic než projektů IPRM, je třeba zajistit financování těchto mimořádných 

investic z jiných zdrojů, a to buď mimořádných dotačních prostředků ze státního rozpočtu či 

jiných veřejných zdrojů poskytovaných v mimořádných situacích (např. v případě povodní), 

popř. čerpáním dlouhodobého úvěru.  

Nedostatečná koordinace projektových činností na úrovni IPRM či jeho aktivit stejně 

jako chybný management na úrovni projektů mohou být poměrně významným rizikem pro 

implementaci IPRM. Předcházení těmto rizikům je zabezpečeno nastavením funkčního 

systému implementační struktury s jednoznačně vymezenými odpovědnostmi, informačními 

toky a několikastupňovou kontrolou a koordinací aktivit a pravidelným monitorováním na 

úrovni projektů, aktivit či opatření a IPRM jako celku, které v případě potřeby umožní 

relativně flexibilní reakci na vzniklý problém a jeho možné následky v projektovém i 

celkovém měřítku. V případě projektů realizovaných přímo statutárním městem Havířov je 

fungování tohoto systému na úrovni jednotlivých projektů zajištěno prostřednictvím 

projektového manažera, v případě projektů realizovaných ostatními subjekty vykonává tuto 

převážně kontrolní funkci pro město jako garanta IPRM Oddělení vnějších vztahů a 

strategického rozvoje MMH. 
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S předchozím rizikem chybného řízení projektů do jisté míry souvisí rovněž riziko 

neplnění cílů a monitorovacích indikátorů IPRM v důsledku nerealizování či zpožďování 

realizace některých projektů do něj zařazených. Jednou z podmínek účinné minimalizace 

tohoto rizika je zajištění zkušeného projektového týmu či manažera na úrovni jednotlivých 

projektů a zejména na úrovni pracovních skupin, který již má zkušenosti s realizací 

obdobných projektů. Další významnou podmínkou prevence rizik v této souvislosti je 

nastavení pravidelného systému monitorování postupu projektů (např. tzv. souhrnné zprávy) 

včetně sledování naplňování průběžných cílů a dodržování stanovených termínů.   

 

Rizika ve fázi udržitelnosti IPRM 

V případě statutárního města Havířova bude udržitelnost výsledků projektu včetně 

zajištění prostředků na jejich další provoz účinně zabezpečena s vysokou mírou 

pravděpodobnosti, a to jak vzhledem ke skutečnosti, že jejich provoz zajistí věcně příslušné 

odbory Magistrátu města Havířova, které mají s těmito činnostmi dlouhodobou zkušenost, tak 

i s ohledem na poměrně značný disponibilní objem provozních prostředků v rozpočtu města.  

Velmi závažné riziko spojené s nedostatečnou poptávkou ze strany potenciálních klientů 

a cílových skupin a nedostatečné využití vybudované veřejné infrastruktury je možno 

v nemalé míře snížit již ve fázi přípravy IPRM jednak v obecném měřítku kvalitní analýzou 

potřeb obyvatel města, a tím i stanovením ekvivalentního obsahu a zaměření cílů a aktivit 

IPRM a jednak přihlédnutím k tomuto aspektu při výběru projektů do IPRM. Při vzniku 

daného rizika je třeba se soustředit na možné rozšíření použitelnosti dané infrastruktury či 

rozšíření poskytovaných služeb v závislosti na aktuálních potřebách obyvatel města či 

ostatních uživatelů této infrastruktury při dodržení technických parametrů dané infrastruktury 

a všech podmínek poskytnuté dotace. 



                                                                                                                                                                                                                               

15  Projekty financované z jiných oblastí intervence IOP a z jiných OP 
 

Z důvodu provázanosti projektů uvádíme v této kapitole projekty, které budou financovány z jiných oblastí intervence IOP nebo z jiných 

OP než IPRM. Následující tabulka obsahuje seznam projektů, které jsou uvedeny v seznamu projektů IPRM, ale nejsou financovatelné z oblasti 

intervence 5.2 IOP. 

 

Tab. 26 Seznam projektů financovaných z jiných oblastí intervence IOP a z jiných OP 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci spolupráce s pracovní skupinou pro romské záležitosti navrhlo SM Havířov v přípravné fázi IPRM projekty KHAMORO – 

Komunitní centrum Havířov, jejichž cílem je integrace sociálně vyloučených romských občanů v zóně Šumbark II, Za Teslou. Jedná se o 2 

projekty, z nichž jeden je investiční a je zaměřen na vytvoření komunitního centra s cílem zajištění sociálních služeb pro sociálně vyloučené nebo 

sociálním vyloučením ohrožené obyvatele a bude spolufinancován z IOP, oblasti intervence 3.1 b). Druhý projekt je zaměřen na poskytování 

základního sociálního poradenství a služeb sociální prevence v Komunitním centru Havířov – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a 

bude financován OP LZZ (oblast intervence 3.2). Tyto projekty naplňují aktivity opatření 3.1 IPRM. 

Projekt Škola pro život je zaměřen na zvýšení kvality výuky, modernizaci vybavení učeben v ZŠ M. Pujmanové, kterou navštěvují taky 

romské děti. Tento projekt přispívá k integraci romských dětí a tím naplňuje cíle opatření 3.1 IPRM.  

V rámci synergie uvádíme v seznamu projektů také projekt Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících s romskými dětmi, který je 

financován z Programu MŠMT na podporu integrace romské komunity a je taktéž v souladu s opatřením 3.1.

Žadatel Název projektu Operační program 
Oblast 

intervence 

Celk. 

náklady (v 

tis. Kč) 

Dotace (v 

tis. Kč) 

Doba 

realizace 

SM Havířov KHAMORO – Komunitní centrum Havířov IOP 3.1 b) 2 000 1 700 2011 

SM Havířov KHAMORO – Komunitní centrum Havířov OP LZZ 3.2 b) 1 000 1 000 2011 - 2013 

ZŠ Havířov-

Šumbark  M. 

Pujmanové  

Škola pro život – Havířov - Šumbark ROP 2.1.1 9 980,944 9 232,373 2008 - 2010 

SM Havířov 
Vzdělávání pedagogických pracovníků pracujících 

s romskými dětmi 

Program MŠMT na 

podporu integrace 

romské komunity  

300 210 2010 
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Seznam zkratek 
 

Zkratka  Vysvětlení zkratky 

 

EU   Evropská Unie 

IPRM   Integrovaný plán rozvoje města 

IOP   Integrovaný operační program 

NUTS II  Územní statistická jednotka 2. úrovně – Region soudržnosti 

ČOV   Čistička odpadních vod 

SLDB   Sčítání lidu, domů a bytů 

MHD   Městská hromadná doprava 

VS   Veřejná správa 

VN   Vysoké napětí 

VVN   Velmi vysoké napětí 

ÚP   Úřad práce 

SBD   Stavební a bytové družstvo 

MRA   Městská realitní agentura 

SM   Statutární město 

SF   Strukturální fondy 

TOP   Tematický operační program 

ROP   Regionální operační program 

OP LZZ  Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OP   Operační program 

ŘO   Řídící orgán 

RR   Regionální rada 

CRR   Centrum pro regionální rozvoj 

OP ŽP   Operační program Životní prostředí 

OP PI   Operační program Podnikání a inovace 

EK   Evropská komise 

RMH   Rada města Havířova 

ŘV   Řídící výbor 

MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

RP   regionální pracovník 

NNO   Nestátní nezisková organizace 

ZMH   Zastupitelstvo města Havířova 

MMH   Magistrát města Havířova 
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Statutární město Havířov  
 

 

vyhlašuje od 3.9. 2009 

 

 

 Výzvu k podávání žádostí o dotaci 
 

v rámci  

 

Integrovaného plánu rozvoje města  
 

 

„Zóna Šumbark II Za Teslou“ 
 

 

 

 

1. Identifikace výzvy  

       Číslo  výzvy : 02 – kontinuální 

       Celková částka pro tuto výzvu : 114 000 000,- Kč 

 

2. Identifikace programu a oblasti dotace  

Operační program:   Integrovaný operační program 

Prioritní osa:    5. Národní podpora územního rozvoje  

Oblast intervence:  5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  

Podporovaná aktivita:  a) Revitalizace veřejných prostranství 

 

Zahájení příjmu žádostí   :   3.9.2009 

Ukončení příjmu žádostí  :  do vyčerpání finančního objemu určeného  pro tuto výzvu.    

                                             Informace o ukončení výzvy bude zveřejněna nejméně  

                                             20 pracovních dnů předem. 

Zahájení projektů             :   od 1. ledna 2007  

Ukončení projektů            :  do 30.6. 2015 

      

 

Oprávnění žadatelé 
 

 Obce (zákon č. 128/2000 Sb) 
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Územní zaměření podpory  

 

 Podpora je zaměřená na oblast Zóna Šumbark II Za Teslou , která je zahrnuta  do 

Integrovaného plánu rozvoje města Havířova  

 

Zóna Šumbark II Za Teslou se nachází v severní části města Havířova a je vymezena 

hranicemi, které tvoří křižovatka ul. M. Pujmanové a ul. Jarošové, navazuje ul. Jarošová po 

křižovatku s ul. Lidickou, včetně ulic Polní a Zahradní, dále část ul. Lidické po křižovatku 

s ul. Šípkovou, ul. Šípková od křižovatky s ul. Lidickou po hranice katastru města (Pěžgovský 

les), dále jsou hranice zóny totožné s hranicemi katastru města až po křižovatku ul. Mládí s ul. 

M. Pujmanové, hranice pokračuje po ul. M. Pujmanové až po křižovatku ul. M. Pujmanové a 

ul. Jarošová, čímž se zóna uzavírá.  

 

Tato zóna zahrnuje ulice: 

 

Jarošova, Emy Destinnové, Lidická - 31, 31a, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 52 a, 52 b, 54, 56, 

58. U Tesly, Šípková, Mládí, Odlehlá, Marie Pujmanové – 2, 4, 6, 8,10,12,14,16,18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Tovární, Heleny Malířové, Polní ,Zahradní - 

33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. 

 

(Pozn. Pokud nejsou u ulic uvedena čísla popisná , tato ulice se nachází v zóně po celé délce. ) 

 

Cíl podporované aktivity  

 

 Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a efektivnosti jejich využití 
 

 

Podporované aktivity 

 

 úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, 

zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch; 

 parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře; 

 výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, 

pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, 

vybudování protihlukových stěn;  

 výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok 

přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení 

kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení; 

 budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, 

včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné 

rekreační a sportovní využití. 

 

Podpora bude poskytována pouze na volnočasová zařízení, která budou sloužit veřejnosti. 

 

 

 

Forma podpory  

 Dotace, na poskytnutí není právní nárok.   
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Typ podpory  

 Individuální projekty 

 

 

 

Hranice celkových způsobilých výdajů projektu  

není stanovena  

       

Výše  podpory: 85 % ze zdrojů ERDF, 15 % ze zdrojů žadatele 

 

 

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje  

Podrobné informace ke způsobilosti výdajů projektů jsou uvedeny v aktuální verzi Příručky 

pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5. 2 (příloha č. 1 výzvy).  

Příručka pro žadatele a příjemce  

Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast 

intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2. 

 

 

Každý způsobilý výdaj doložený průkaznými účetními či daňovými doklady lze uplatnit 

pouze jedenkrát, tzn. že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v jiném 

dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů ani v jiné oblasti intervence IOP. 

Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, jiného 

operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných 

rozpočtů, např. programy Panel, Zelená úsporám, krajské dotační tituly, ani z jiných 

finančních mechanizmů nebo nástrojů finančního inženýrství města, např. zvýhodněné úvěry 

z fondů měst.  

Pokud vzniknou v projektu nezpůsobilé výdaje, musí být vykázány ve finančním plánu a 

v monitorovací zprávě projektu. Musí být vždy financovány ze zdrojů příjemce. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2


 

Strana 4 (celkem 10) 

 

 

Počáteční datum pro způsobilost výdajů 

1. leden 2007 

 

Způsobilé jsou pouze investiční výdaje, tzn. příjemce účtuje při dodržení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, případně svých interních směrnic, výdaje projektu 

jako pořízení investic. 

 

Podrobnější  informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce IOP 5.2.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
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1. Předložení žádosti o finanční podporu  

Žádost o dotaci včetně příloh bude nejprve předložena na Město Havířov  

Po schválení žádosti vystaví Město Havířov žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je 

součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami.  

Žádost včetně příloh a potvrzení od Města žadatel předloží na pobočku Centra pro regionální 

rozvoj pro NUTS II.. Moravskoslezsko 28. října 165, 709 00 Ostrava (Ing. Lumír Ondřejek) 

tel. +420 597 081 423 (422) , moravskoslezsko@crr.cz ; ondrejek@crr.cz 
 
 
Forma žádosti o dotaci 

Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář žádosti je 

k dispozici v elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro zpracování 

elektronické žádosti je uveden v příloze Příručky pro žadatele a příjemce č. 5 „Pokyny pro 

vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7“.  

Žádost musí být odevzdána v tištěné podobě (po finálním uložení) 

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou k takovému úkonu 

statutárním zástupcem zmocněnou. V případě, že žadatel nemá povinnost zřídit statutární 

orgán, žádost podepíše osoba oprávněná jednat jménem žadatele. 

 

Přílohy k žádosti o dotaci 

Seznam příloh se povinně vyplňuje v aplikaci Benefit7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti 

na CRR je nutné každou z  příloh předepsaných v aplikaci Benefit7 označit jako doloženou 

nebo jako nedoloženou v případě, že příloha není pro projekt relevantní. V aplikaci Benefit7 

není nutné u příloh vyplňovat kolonku počet stránek.  
 

Přílohy  

 žadatel předkládá v jednom vyhotovení, 

 jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií,  

 musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle 

tohoto seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně 

spojeny. 

 

Přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, označí žadatel  v žádosti BENEFIT7  za 

nedoložené a nebude je předkládat . Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou 

přílohu a při číslování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy.  

Přílohy, kde je uvedena kolonka pro podpis žadatele, musí podepsat statutární zástupce 

žadatele nebo osoba k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněná . V tomto případě je 

nutné, aby žadatel doložil k žádosti dokument dokládající toto zmocnění. V případě, že 

žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, žádost podepíše jiná osoba oprávněná jednat 

jménem žadatele. 

 

 

 

mailto:moravskoslezsko@crr.cz
mailto:ondrejek@crr.cz
http://www.eu-zadost.cz/
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Seznam povinných příloh předkládaných na statutární město Havířov – Magistrát 

města Havířova  

 

1. Seznam příloh 

 Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti na 

CRR není povinné vyplňovat kolonku počet stránek. Po vyplnění jej musí žadatel 

vytisknout. 

2. Doklad o partnerství  

 Tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Dokladem o 

partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva 

a povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. Není-li partner, vyznačí se 

v žádosti jako Nedoloženo.  

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu  

 Výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující 

   dotčené parcely. 

4. Prokázání právní subjektivity žadatele  

 V případě obce není nutné dokládat.  

5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona 

vyžadováno. 

6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, 

položkový rozpočet a harmonogram prací.  

7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění:  

 pravomocné stavební povolení, 

 veřejnoprávní smlouva, 

 písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné 

prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení 

ohlášeného stavebního záměru. 

8.   Potvrzení o výběru projektu z Města Havířova  

 Příloha se přikládá až při předložení žádosti na Centrum pro regionální rozvoj. 

V žádosti Benefit se označí jako Doložena. 

 9. Ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace   

projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ  

 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

10. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu       

v rámci aktivity 3.1 b) IOP  

 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

11.  Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik  

 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

12.  Doklad o schválení podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu  
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 Doklad o schválení realizace projektu odpovědným orgánem včetně zajištění 

předfinancování a spolufinancování projektu  

13. Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním       

zástupcem. 

 Jedná-li za žadatele osoba zmocněná statutárním zástupcem.  
 

 

Příjem žádostí  

 

Způsob doručení: 

 osobní doručení – Podatelna Magistrátu města Havířova , Svornosti  2, Havířov – Město , 

736 01  

- Kancelář č.dv. B 412 – Ing. Hana Navrátilová  

      úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 17.00 hod; Čt : 8.00 – 14.00 hod; Út, Pá : 8.00 – 12.00 hod  

V případě zájmu si žadatel připraví kopii obálky, na kterou podatelna potvrdí převzetí.   

 doručení poštou či kurýrní službou  - Magistrát města Havířova , Svornosti 2,  

      Havířov – Město , 736 01  

 

Ukončení příjmu žádostí bude oznámeno na stránkách www.havirov-city.cz 
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2. Posuzování žádosti  

 

 

Orientační harmonogram hodnocení žádosti  

 
                    Tab. 1  

 

  

počet pracovních 

dnů od ukončení 

předchozí činnosti 

počet pracovních 

dnů od  přijetí 

žádosti  

Přijetí žádosti začátek procesu 

kontrola formální úplnosti a souladu s IPRM 14 14 

kvalitativní hodnocení žádostí neprobíhá 0 14 

schválení Řídícím výborem 3 17 

projednání Radou města 7 24 

oznámení výsledku žadatelům a vrácení žádostí bezprostředně 24 

 

Pozn. Předpokládá se, že lhůty budou efektivně kráceny 

 

 

Fáze posuzování žádosti  
 

Hodnocení formální úplnosti  

Hodnocení věcné přijatelnosti   

Výběr projektů  
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1. Hodnocení formální úplnosti  

 

Po přijetí žádostí provede město Havířov kontrolu formálních náležitostí, při které se zjišťuje, 

zda:  

 

 žádost byla doručena na určené místo ve stanoveném termínu,  

 žádost byla podána v předepsané formě, podobě a počtu výtisků, 

 tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele, 

 v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

 k žádosti jsou přiloženy všechny povinné relevantní přílohy dle výzvy v požadované 

formě (včetně očíslování), 

 povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti. 

 

Jsou-li zjištěny jakékoliv nedostatky ve formálních náležitostech projektové žádosti a 

příloh – tj. projekt je v jakémkoliv kritériu hodnocen NE, je žadatel vyzván, aby ve stanovené 

lhůtě, která činí 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, odstranil nedostatky v projektové 

žádosti. Výzva k odstranění nedostatků bude žadateli zaslána e-mailem s tím, že žadatel je 

povinen potvrdit doručení o přečtení e-mailu, případně faxem (s potvrzením o úspěšném 

odesláni faxu). 

 

UPOZORNĚNÍ 

Seznam formálních nedostatků vč. termínu pro jejich odstranění bude zaslán na e-mailovou 

adresu (příp. faxové číslo) kontaktní osoby, která je uvedena v projektové žádosti. Manažer 

IPRM nenese zodpovědnost za to, že si kontaktní osoba výzvu nevyzvedla a nepřečetla. 

 

 

2. Hodnocení věcné přijatelnosti 

 

Jestliže projekt nesplní některé z následujících kritérií přijatelnosti, bude žádost žadateli 

vrácena a bude vyřazena z dalšího hodnocení. O vyřazení je žadatel informován písemně s 

uvedením kritérií přijatelnosti, které projekt nesplňuje, a odůvodněním.  

Kritéria přijatelnosti: 

 záměr projektu je v souladu s výzvou v rámci IPRM  Zóna Šumbark II Za Teslou  

 záměr je v souladu s podmínkami IOP 5.2a) 

 

3. Kvalitativní hodnocení žádostí - neprobíhá 
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4. Výběr projektů  

 

Pracovní skupina doporučí projekty, které vyhoví kritériím formální přijatelnosti, ke schválení 

dle výše požadovaných finančních prostředků a prostředků alokovaných na tuto výzvu 

v pořadí dle poměru revitalizované plochy k nákladům projektu. Řídící výbor IPRM schválí 

na svém zasedání seznam projektů doporučených k podpoře a pořadí náhradních projektů. 

Rada Města Havířova na svém nejbližším zasedání schválí seznam projektů doporučených 

k podpoře a seznam náhradních projektů.  

 

 

3. Informační zdroje  

 Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast 

intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 Žádost Benefit7 – www.eu-zadost.cz  

 Informace o IPRM Havířova – http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-

dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html 

 Osobní konzultace:  

- Magistrát města  Havířova, oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje , Svornosti 

2,   Havířov- Město , PSČ : 736 01 

   Ing. Ladislav Nedorost , tel. 596 803 229, e-mail : nedorost.ladislav@havirov-city.cz 

         Ing. Hana Navrátilová ,  tel. 596 803 202, e-mail : navratilova.hana@havirov-city.cz 

     -  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj Moravskoslezsko, ul. 28.října 165, 

        709   00 Ostrava 

        Ing. Lumír Ondřejek, 597 081 423, ondrejek@crr.cz 

      - CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s; Havlíčkova 15, Praha 1, PSČ : 110 00 

         Ing. Veronika Mokrošová, tel. 296 333 312, e-mail : vmokrosova@cautor.cz 

  

Kontaktní osoby  budou zodpovídat dotazy vztahující se k realizaci IPRM.  

 

4. Přílohy výzvy:  

1. Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5. 2 

      http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 

2. Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti Benefit7  

      www.eu-zadost.cz 

 

 

 

V Havířově dne : 2.9.2009                                                              František Chobot 

                                                                                                                  primátor   

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.eu-zadost.cz/
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html
mailto:nedorost.ladislav@havirov-city.cz
mailto:ondrejek@crr.cz
mailto:vmokrosova@cautor.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.eu-zadost.cz/
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Statutární město Havířov  
 

 

vyhlašuje od 3.9.2009 

 

 

 Výzvu k podávání žádostí o dotaci 
 

v rámci  

 

Integrovaného plánu rozvoje města  
 

 

„Zóna Šumbark II Za Teslou“ 
 

 

 

 

 

1. Identifikace výzvy  

       Číslo  výzvy : 01 – kontinuální 

       Celková částka pro tuto výzvu : 44 000 000,- Kč 

 

2. Identifikace programu a oblasti dotace  

Operační program:   Integrovaný operační program 

Prioritní osa:    5. Národní podpora územního rozvoje  

Oblast intervence:  5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  

Podporovaná aktivita:  b) Regenerace bytových domů  

 

Zahájení příjmu žádostí   :   3.9.2009 

Ukončení příjmu žádostí  :  do vyčerpání finančního objemu určeného  pro tuto výzvu.    

                                             Informace o ukončení výzvy bude zveřejněna nejméně  

                                             20 pracovních dnů předem. 

Zahájení projektů             :   od data uvedeného na potvrzení Centra pro regionální rozvoj    

                                             ČR o způsobilosti projektu 

Ukončení projektů            :  do 30.6. 2015 
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Oprávnění žadatelé 
 

 obce,  

 bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník),  

 vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona 

(zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů),  

 další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník) 

 

Definice bytového domu  

 více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k 

tomuto účelu určena, 

 má nejméně čtyři samostatné byty, 

 budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty 

 

 

Územní zaměření podpory  

 

 Podpora je zaměřená na oblast Zóna Šumbark II Za Teslou , která je zahrnuta  do 

Integrovaného plánu rozvoje města Havířova  

 

Zóna Šumbark II Za Teslou se nachází v severní části města Havířova a je vymezena 

hranicemi, které tvoří křižovatka ul. M. Pujmanové a ul. Jarošové, navazuje ul. Jarošová po 

křižovatku s ul. Lidickou, včetně ulic Polní a Zahradní, dále část ul. Lidické po křižovatku 

s ul. Šípkovou, ul. Šípková od křižovatky s ul. Lidickou po hranice katastru města (Pěžgovský 

les), dále jsou hranice zóny totožné s hranicemi katastru města až po křižovatku ul. Mládí s ul. 

M. Pujmanové, hranice pokračuje po ul. M. Pujmanové až po křižovatku ul. M. Pujmanové a 

ul. Jarošová, čímž se zóna uzavírá.  

 

Tato zóna zahrnuje ulice: 

 

Jarošova, Emy Destinnové, Lidická - 31, 31a, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 52 a, 52 b, 54, 56, 

58. U Tesly, Šípková, Mládí, Odlehlá, Marie Pujmanové – 2, 4, 6, 8,10,12,14,16,18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Tovární, Heleny Malířové, Polní ,Zahradní - 

33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. 

 

(Pozn. Pokud nejsou u ulic uvedena čísla popisná , tato ulice se nachází v zóně po celé délce. ) 

 

Cíl podporované aktivity  

 

 Zvýšení technických a estetických vlastností bytových domů a snížení energetické 

náročnosti. 
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Podporované aktivity 

 

 zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;  

 práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí 

a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu;  

 sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby; 

 rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, 

výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů); 

 výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí; 

zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov 

 

 

Forma podpory  

 Dotace, na poskytnutí není právní nárok.   

 

 

Typ podpory  

 Individuální projekty 

 

Hranice celkových způsobilých výdajů projektu  

Minimální výše celkových výdajů projektu: není stanovena  

      Maximální výše celkových výdajů projektu: je omezena jen u budování sociálních bytů, kde 

nesmí přesáhnout 15 000 Kč na 1 m
2
 plochy bytu  

 

 

Výše  podpory:    40 % celkových způsobilých výdajů projektu (z toho 85 % ERDF a 15  

% státní rozpočet) způsobilých výdajů projektu  

 

1. Způsobilé výdaje projektu 

Podpora zaměřená na regeneraci společných prostor bytových domů musí mít charakter 

technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na 

provádění oprav či údržby.  

Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do 

původního a provozuschopného stavu.  

 

Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy 

jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku uvedeného do používání v aktuálním roce, u 

kterého pořizovací cena převýšila částku 40 000,- Kč (případně jinou částku stanovenou dle 

interních postupů příjemce). 

 

Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku. 

 

Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu účelu nebo 

technických parametrů.  
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Způsobilé výdaje 

 

 

1. modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku, např.:  

 zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken, vnějších dveří, 

střechy atd.), 

 pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné 

soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, 

výtahu atd.), 

 odstranění statických poruch domů (např. rekonstrukce nosných zdí a základových zdí, 

stropních konstrukcí atd.), 

 rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společných prostor 

(schodiště, chodby), 

 sanace základů a hydroizolace spodní stavby, 

 rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů atd.), 

2. rekonstrukce prostor na sociální byty 

3. zařízení sociálních bytů: umyvadlo, sprcha, WC, kuchyňská linka a vařič 

4. výdaje na povinnou publicitu projektů investičního charakteru,  

5. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 

6. daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu. 

Více viz PPŽ 

 

Vybrané nezpůsobilé výdaje: 

 

 pořízení staveb a použitého zařízení, 

 projektová dokumentace, 

 neinvestiční výdaje, 

 náklady na výběrová a zadávací řízení, 

 DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud u organizace existuje 

dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně z přidané 

hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není, 

 úroky z úvěrů, 

 výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky, 

 výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce 

nerespektoval zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, příp. postupy stanovené Příručkou pro a žadatele příjemce. 

 

 

Počáteční datum pro způsobilost výdajů 

Den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu, kde je 

uvedeno, že předložený projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti. Před tímto datem nesmí 

být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být 

ukončeno výběrové řízení na dodavatele,  ani rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky.  
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Způsobilé jsou pouze investiční výdaje, tzn. příjemce účtuje při dodržení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, případně svých interních směrnic, výdaje projektu 

jako pořízení investic. 

 

Podrobnější  informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce IOP 5.2.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 

 

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
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2. Předložení žádosti o finanční podporu  

Žádost o dotaci včetně příloh bude nejprve předložena na Město Havířov.  

  

Po schválení žádosti vystaví Město Havířov žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je 

součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. Město žadateli originál 

žádosti a příloh vrátí. 

Žádost včetně příloh a potvrzení od Města žadatel předloží na pobočku Centra pro regionální 

rozvoj pro NUTS II.. Moravskoslezsko 28. října 165, 709 00 Ostrava (Ing. Lumír Ondřejek) 

tel. +420 597 081 423 (422) , moravskoslezsko@crr.cz ; ondrejek@crr.cz 
 
Forma žádosti o dotaci 

Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář žádosti je 

k dispozici v elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro zpracování 

elektronické žádosti je uveden v příloze Příručky pro žadatele a příjemce č. 5 „Pokyny pro 

vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7“.  

Žádost musí být odevzdána v tištěné podobě (po finálním uložení) 

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou k takovému úkonu 

statutárním zástupcem zmocněnou. V případě, že žadatel nemá povinnost zřídit statutární 

orgán, žádost podepíše osoba oprávněná jednat jménem žadatele. 

 

Listinná podoba žádosti (včetně příloh) musí být doručena v zalepené obálce, na které bude 

uvedeno: 

 „Neotvírat“ 

 „IPRM – Zóna Šumbark II Za Teslou“ 

 Úplný název žadatele  

 Adresa žadatele.   
 

Přílohy k žádosti o dotaci 

Seznam příloh se povinně vyplňuje v aplikaci Benefit7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti 

na CRR je nutné každou z  příloh předepsaných v aplikaci Benefit7 označit jako doloženou 

nebo jako nedoloženou v případě, že příloha není pro projekt relevantní. V aplikaci Benefit7 

není nutné u příloh vyplňovat kolonku počet stránek.  
 

Přílohy  

 žadatel předkládá v jednom vyhotovení, 

 jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií,  

 musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto 

seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny. 

 

Přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, označí žadatel  v žádosti BENEFIT7  za 

nedoložené a nebude je předkládat . Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou 

přílohu a při číslování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy.  

mailto:moravskoslezsko@crr.cz
mailto:ondrejek@crr.cz
http://www.eu-zadost.cz/
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Přílohy, kde je uvedena kolonka pro podpis žadatele, musí podepsat statutární zástupce 

žadatele nebo osoba k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněná . V tomto případě je 

nutné, aby žadatel doložil k žádosti dokument dokládající toto zmocnění. V případě, že 

žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, žádost podepíše jiná osoba oprávněná jednat 

jménem žadatele. 

 

Seznam povinných příloh předkládaných na Statutární Město Havířov – Magistrát 

Města Havířova  

 

1. Seznam příloh 

 Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti na CRR 

není povinné vyplňovat kolonku počet stránek. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout. 

Přílohy č. 16, 17, 18, 19 se nebudou uvádět v IS BENEFIT7, pouze budou doloženy 

k žádosti a zůstanou v archivaci na Magistrátu města Havířova, oddělení VVSR. 

2. Doklad o partnerství  

 Tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Dokladem o 

partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva a 

povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. Není-li partner, vyznačí se 

v žádosti jako Nedoloženo.  

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu  

 Výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující dotčené 

parcely.  

4. Prokázání právní subjektivity žadatele  

 V případě obce a fyzických nepodnikajících osob vlastnících bytový dům není nutné 

dokládat.  

 Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu, doklady o 

registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, případně další doklady, které 

jsou na základě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.  

- Obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, registrované církve a 

náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby: zakladatelská smlouva či 

zakládací listina, rozhodnutí o registraci (v případě církve, náboženské společnosti 

a církevní právnické osoby), výpis z příslušného rejstříku, do kterého se 

organizace zapisuje, doklad o přidělení  IČ (výpis z registru ekonomických 

subjektů ČSÚ); 

- Občanská sdružení: stanovy sdružení s označením dne registrace, doklad o 

přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ). 

- Podnikatelské subjekty: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list/výpis 

ze živnostenského rejstříku u podnikajících fyzických osob (nebo obojí, pokud jde 

o fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku); doklad o přidělení IČ (fyzické 

osoby podnikající, kterým bylo přiděleno IČ) nebo doklad o příjmech z podnikání 

v oblasti poskytování bydlení (fyzická osoba podnikající bez IČ). Osoba, která 

podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů 

(§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) předloží 

osvědčení podle tohoto zvláštního předpisu.  

- Vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek: výpis z rejstříku 

společenství vlastníků jednotek  
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- Ostatní právnické osoby vlastnící bytový dům: předloží doklady (viz úvod) dle 

typu právní formy.  

5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona 

vyžadováno. 

6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, 

položkový rozpočet a harmonogram prací.  

7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění:  

 pravomocné stavební povolení, 

 veřejnoprávní smlouva, 

 písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné 

prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení 

ohlášeného stavebního záměru. 

8. Platný průkaz energetické náročnosti budovy, podle vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické 

náročnosti budov, ve kterém se doporučená opatření shodují s aktivitami, které žadatel 

plánuje realizovat v rámci aktivity 5.2.b) Regenerace bytových domů z programu IOP.  

Doklad je povinnou přílohou pouze v případě realizace aktivity vedoucí ke snížení 

energetické náročnosti budovy: 

 zateplení obvodového pláště, 

 výměna výplní otvorů (okna, vnější dveře), 

 zateplení střechy/podlahy.  

9.   Potvrzení o výběru projektu z Města Havířova  

 Příloha se přikládá až při předložení žádosti na Centrum pro regionální rozvoj. V žádosti 

Benefit se označí jako Doložena. 

10. Ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace 

projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ  

 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

11. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu 

v rámci aktivity 3.1 b) IOP 

 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

12. Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik  

 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

13. Doklad o schválení podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu  

 Doklad o schválení realizace projektu odpovědným orgánem včetně zajištění 

předfinancování a spolufinancování projektu  

14. Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním 

zástupcem. 
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 Jedná-li za žadatele osoba zmocněná statutárním zástupcem. 
 

 

15. Pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo čestné prohlášení,že budova byla v roce (doplní    

       žadatel rok kolaudace) zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty. 

 

16. Čestné prohlášení o doložení zkušeností žadatele s řízením a realizací obdobných projektů    

      dle vzoru v příloze č. 1 této výzvy 

 

17.  Identifikační údaje k předložení projektu dle vzoru v příloze č. 2 této výzvy 

18.  Doklad o předfinancování a spolufinancování projektu  

         Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu  

              a)    bankovní přislib na krytí 100% nákladů u jednoetapového projektu nebo na krytí   

                     2 za sebou následujících etap u víceetapového projektu 

              b)    výpis z bankovního účtu + čestné prohlášení se závazkem dorovnat celkové    

                     náklady do 100% z vlastních zdrojů  

19.  Seznam personálního složení , příp. externích pracovníků při realizaci projektu  z pohledu    

       kompetencí a zodpovědností . 

 

Příjem žádostí  

 

Způsob doručení: 

 osobní doručení – Podatelna Magistrátu města Havířova , Svornosti  2, Havířov – Město , 

736 01  

      úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 17.00 hod; Čt : 8.00 – 14.00 hod; Út, Pá : 8.00 – 12.00 hod  

V případě zájmu si žadatel připraví kopii obálky, na kterou podatelna potvrdí převzetí.   

 doručení poštou či kurýrní službou  - Magistrát města Havířova , Svornosti 2,  

      Havířov – Město , 736 01  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Strana 10 (celkem 16) 

 

3. Posuzování žádosti  

Orientační harmonogram hodnocení žádosti  

 
                    Tab. 1  

 

 Činnost 

Kdo realizuje počet pracovních 

dnů od ukončení 

předchozí činnosti 

počet pracovních 

dnů od  přijetí 

žádosti  

Přijetí žádosti   0 0 

Hodnocení formálních náležitostí a hodnocení 

přijatelnosti  

Manažer IPRM 
10 10 

Výzva k doplnění formálních náležitostí  Manažer IPRM 3 13 

Doplnění formálních náležitostí  Žadatel  5 18 

Hodnocení formálních náležitostí po jejich doplnění Manažer IPRM 3 21 

Hodnocení přijatelnosti po doplnění formálních 

náležitostí  

Manažer IPRM 
3 24 

Kvalitativní hodnocení žádostí Hodnotitelé 10 34 

Projednání seznamu předložených projektů vč. 

výsledků hodnocení 

Řídící výbor IPRM 
5 39 

Schválení výsledku hodnocení 
Rada Města 

Havířova 
10 49 

Oznámení výsledku žadatelům a vrácení žádostí Manažer IPRM 4 53 

Poskytování pomoci a poradenské činnosti žadatelům 

  

Pracovníci CRR, 

manažer IPRM 

průběžně  

 

Pozn. Předpokládá se, že lhůty budou efektivně kráceny. 

 

 

Fáze posuzování žádosti  
 

Hodnocení formální úplnosti  

Hodnocení věcné přijatelnosti   

Kvalitativní hodnocení žádostí  

Výběr projektů  
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1. Hodnocení formální úplnosti  

 

Po přijetí žádostí provede město Havířov kontrolu formálních náležitostí, při které se zjišťuje, 

zda:  

 

 žádost byla doručena na určené místo ve stanoveném termínu,  

 žádost byla podána v předepsané formě, podobě a počtu výtisků, 

 tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele, 

 v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

 k žádosti jsou přiloženy všechny povinné relevantní přílohy dle výzvy v požadované 

formě (včetně očíslování), 

 povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti. 

 

Jsou-li zjištěny jakékoliv nedostatky ve formálních náležitostech projektové žádosti a 

příloh – tj. projekt je v jakémkoliv kritériu hodnocen NE, je žadatel vyzván, aby ve stanovené 

lhůtě, která činí 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, odstranil nedostatky v projektové 

žádosti. Výzva k odstranění nedostatků bude žadateli zaslána e-mailem s tím, že žadatel je 

povinen potvrdit doručení o přečtení e-mailu, případně faxem (s potvrzením o úspěšném 

odesláni faxu). 

 

UPOZORNĚNÍ 

Seznam formálních nedostatků vč. termínu pro jejich odstranění bude zaslán na e-mailovou 

adresu (příp. faxové číslo) kontaktní osoby, která je uvedena v projektové žádosti. Manažer 

IPRM nenese zodpovědnost za to, že si kontaktní osoba výzvu nevyzvedla a nepřečetla. 

 

 

 

2. Hodnocení věcné přijatelnosti 

 

Jestliže projekt nesplní některé z následujících kritérií přijatelnosti, bude žádost žadateli 

vrácena a bude vyřazena z dalšího hodnocení. O vyřazení je žadatel informován písemně s 

uvedením kritérií přijatelnosti, které projekt nesplňuje, a odůvodněním.  

Kritéria přijatelnosti: 

 záměr projektu je v souladu s výzvou v rámci IPRM  Zóna Šumbark II Za Teslou  

 záměr je v souladu s podmínkami IOP 5.2b) 
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3. Kvalitativní hodnocení žádostí  

Hodnotící komise stanovená městem Havířov provede kvalitativní hodnocení žádostí dle 

stanovených hodnotících kritérií, která především preferují komplexní řešení revitalizace 

bytových domů. Minimální počet bodů, který musí žádost  dosáhnout je 115. Maximální 

počet bodů, který lze dosáhnout je 200.  
 

Kritéria hodnocení projektů 
 

Tab. 2 Kritéria hodnocení projektů 

 

č. 
Kritérium hodnocení pro první výzvu IPRM v rámci aktivity 

5.2b) 

Zdroj 

informací 
Max. 

možných 

bodů 

% z 

možného 

počtu 

bodů 

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele  
 Max. 20 

bodů 
10 

1.1. 

Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů  6 

 

Hodnotí se, zda žadatel v minulosti spolehlivě a úspěšně realizoval 

relevantní projekty 

BENEFIT7  

Příloha č.1 

   

 
a) žadatel  předloží minimálně 2 reference o úspěšně zrealizovaných 

relevantních projektech  

 

4 

 
b) žadatel  předloží minimálně 1 referenci o úspěšně zrealizovaném 

relevantním  projektu  

 

2 

 
c) žadatel nepředloží reference o zrealizovaných relevantních 

projektech  

 

0 

1.2. 

Finanční hodnocení žadatele  8 

Hodnotí se, zda žadatel projektu bude mít k dispozici potřebný zdroj 

finančních prostředků k profinancování projektu (v investiční i 

provozní fázi) a zajištění cashflow. Hodnotí se "bonita" a stabilita 

žadatele nejen z pohledu projektu, ale z pohledu celkové stability a 

"důvěryhodnosti". 

doloží 

žadatel 

viz příloha 

č.18 ze 

seznamu 

příloh  

    

1.3. 

Personální a organizační zajištění projektu  6 

Hodnotí se, zda žadatel disponuje kvalitním a zkušeným týmem 

klíčových osob, eventuálně externích spolupracovníků nebo 

subjektů a popis realizace projektu z pohledu kompetencí a 

zodpovědností. 

doloží 

žadatel 

viz příloha 

č.19 ze 

seznamu 

příloh  

2. Potřeba, relevance projektu 
 Max. 80 

bodů 
40 

2.1. 
Realizace projektu je v souladu s IPRM  25 

 

Hodnotí se, zda je projekt v souladu s cíli a zda naplňuje opatření a 

aktivity IPRM města Havířova. 

IPRM  

BENEFIT7    

 a) projekt je zcela v souladu s IPRM  25 

 b) projekt není v souladu s IPRM  0 

2.2. 
Potřebnost projektu  20 

Hodnotí se, zda je projekt reálný a realizovatelný a bude řešit 

problémy cílové skupiny, tj. bude dosaženo potřebného zlepšení. 

BENEFIT7 

 

2.3. Projekt naplňuje princip partnerství při jeho přípravě a realizaci  20 
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Hodnotí se, zda jsou do projektu zapojeni partneři a zda jsou 

navrhovaná partnerství a zapojení významných subjektů funkční a 

smysluplná. 

BENEFIT7 

 

2.4. 

Vazba projektu na jiné aktivity, projekty (synergický efekt)  15 

Hodnotí se role projektu mezi dalšími aktivitami. Posuzují se 

realizační souvislosti včetně realizace předinvestiční fáze 

souvisejících aktivit.  

BENEFIT7 

  

3. Kvalita projektu 
 Max. 80 

bodů 
40 

3.1. 

Posouzení kvalitativního přínosu projektu ve srovnání se současnou 

situací 

 

20 

 

Hodnotí se, zda skutečně dojde realizací projektu ke zlepšení 

životních podmínek v problémových sídlištích. Porovnává se 

současný stav se stavem po realizaci projektu v návaznosti na 

indikátory výsledku (počet regenerovaných bytů, plocha 

revitalizovaného území, úspora spotřeby energie bytových domů). 

BENEFIT7 

  

3.2. 

Udržitelnost projektu po skončení podpory  15 

Hodnotí se, zda bude existovat poptávka po výstupech projektu po 

celou dobu jeho udržitelnosti. Také se hodnotí technické zajištění 

udržitelnosti. 

BENEFIT7 

  

3.3. 

Reálnost rozpočtu a harmonogramu projektu  15 

Hodnotí se, zda je rozpočet projektu sestaven reálně v návaznosti na 

výsledky a výstupy projektu. Dále se hodnotí reálnost realizace 

projektu na základě stanoveného harmonogramu, zda je 

harmonogram proveditelný. 

BENEFIT7 

  

3.4. 

Jasnost, podrobnost a logika popisu aktivit a jejich provázanost v 

rámci projektu 

 

10 

Hodnotí se logické sestavení navrhovaných aktivit jak v časové, tak 

věcné posloupnosti. Posuzuje se, zda jsou aktivity nezbytné pro 

dosažení cílů projektu a jejich vazba na vstupy a výstupy projektu. 

BENEFIT7 

  

3.5. 

Majetkové vztahy včetně podmínek budoucího provozu  10 

Hodnotí se, zda v průběhu realizace projektu (investiční i provozní 

fáze) nenastanou negativní skutečnosti v souvislosti s nakládáním s 

majetkem. Posuzována je také připravenost k realizaci. 

BENEFIT7 

 

3.6. 

Analýza rizik a variantnost řešení  10 

Hodnotí se provedená analýza možných rizik včetně návrhů na 

jejich eliminaci. Dále se hodnotí, zda řešení problému cílové 

skupiny je nejvhodnější ze všech možných variant. 

BENEFIT7 

 

4. Horizontální kritéria 
 Max. 20 

bodů 
10 

4.1. 

Realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí  10 

 

Hodnotí se, zda projekt přispěje k potírání diskriminace na základě 

pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, 

sexuální orientace. 

BENEFIT7 

  

4.2. 

Realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje 

a ochrany životního prostředí 

 

10 

Hodnotí se, zda dojde realizací projektu ke snížení energetické 

náročnosti vlivem zateplení bytových domů nebo modernizací 

výtahů. 

BENEFIT7 

  

Hodnotí se, zda dojde realizací projektu k rozšíření zeleně v 

relevantní zóně. 

BENEFIT7 

  

Celkem    200  100 
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4. Výběr projektů  

 

Hodnotící komise seřadí projekty podle počtu získaných bodů sestupně a doporučí ke 

schválení projekty dle výše požadovaných finančních prostředků a prostředků alokovaných na 

tuto výzvu.  

Řídící výbor IPRM schválí na svém zasedání seznam projektů doporučených k podpoře a 

pořadí náhradních projektů.  

Rada Města Havířova na svém nejbližším zasedání schválí seznam projektů doporučených 

k podpoře a seznam náhradních projektů. Po tomto schválení je vybraným žadatelům zasláno 

oznámení o výběru projektů  a formulář Potvrzení o  výběru projektu.   

 

4. Informační zdroje  

 Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast 

intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 Žádost Benefit7 – www.eu-zadost.cz  

 Informace o IPRM Havířova – http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-

dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html 

 Osobní konzultace:  

- Magistrát města Havířova, oddělení vnějších vztahů a strategického rozvoje , Svornosti 

2,   Havířov- Město , PSČ : 736 01 

  Ing. Ladislav Nedorost , tel. 596 803 229, e-mail : nedorost.ladislav@havirov-city.cz 

  Ing. Hana Navrátilová ,  tel. 596 803 202, e-mail : navratilova.hana@havirov-city.cz 

- Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj Moravskoslezsko, ul. 28.října 165, 

        709   00 Ostrava 

        Ing. Lumír Ondřejek, 597 081 423, ondrejek@crr.cz 

      - CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s; Havlíčkova 15, Praha 1, PSČ : 110 00 

        Ing. Veronika Mokrošová, tel. 296 333 312, e-mail : vmokrosova@cautor.cz 

  

Kontaktní osoby  budou zodpovídat dotazy vztahující se k realizaci IPRM.  

 

5. Přílohy výzvy:  

1. Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5. 2 

      http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 

2. Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti Benefit7  

      www.eu-zadost.cz 

 

 

V Havířově dne : 2.9.2009                                                   František Chobot 

                                                                                                      primátor 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.eu-zadost.cz/
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html
mailto:nedorost.ladislav@havirov-city.cz
mailto:navratilova.hana@havirov-city.cz
mailto:ondrejek@crr.cz
mailto:vmokrosova@cautor.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.eu-zadost.cz/
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Příloha č. 1 

 

 

 

ČESTNÉ      PROHLÁŠENÍ 

 

 

doložení zkušeností žadatele s řízením a realizací obdobných projektů 
 

 

 

Prohlašuji, že ke dni podání žádosti máme/nemáme zkušenosti s řízením a realizací 

projektů: 

 

 

 

I. 

 

  

Poskytovatel dotace byl _______________________________________________________ 

 

Dotační program            _______________________________________________________ 

 

Dotace poskytnuta v roce ______________________________________________________ 

 

 

II. 

 

Poskytovatel dotace byl _______________________________________________________ 

 

Dotační program            _______________________________________________________ 

 

Dotace poskytnuta v roce ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

V __________________  dne ____________                                  ____________________ 

                                                                                                         Podpis statutárního zástupce  
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Příloha č. 2 

 

 

Identifikační údaje k předloženému projektu 

 

 

 

Název projektu  ______________________________________________________ 

 

Klíč verze benefitové žádosti  __________________________________________ 

 

Místo realizace projektu: 

 

Obec _____________________________ 

 

Část obce  _________________________ 

 

Ulice  _____________________________ 

 

Číslo orientační  ____________________ 

 

Číslo popisné  ______________________ 

 

Název a sídlo žadatele  ____________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

6.  

7. Jméno a podpis statutárního zástupce předkladatele projektu 

8.  

9.  

 

 

 

 



illi,ri'*t-- evnopsxÁ urutr 
"'-žáEvnopsxÝ FoND PRo REotoNÁt-NíRoZVoJ a@

šarucE pno vÁŠ RoZVoJ 
-,l'';;;i;'aÝo,

Město:
Název IPRM:
ěíslo IPRM:

Navýšení alokace výzvy
v rámci IPRM v loP

Statutární město Havířov
ZónaŠumbark t! za Testou
í/Ms/l8

03

5. Národní podpora územního rozvoje

oblast intervence: 5.2 Z|epšení prostředív prob|émouých síd|ištích

Podporovaná aktivita: (a) Revita|izace veřejných prostranství

Datum vyh!ášení výzvy: 26,7.2012

Původní výše alokace (ERDF+SR) 65 200 000

Navrhovaná výše alokace (ERDF+Sn) 75 701 471

Schváleno Radou města Havířova dne 26.3.20,|4 usnesením č. 5154n6RMl2014

\---.--\ --l tŠ ffi----K- f* ffi
lng. Pavo| Jantoš (,..to"
náměstek primátora ffi.sg1

lntegrovaný p|án rozvoje města Havířova _ Zóna Šumbark II Za Tes|ou je
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regioná|ní
rozvoj.

ěíslo výzvy:

Prioritní osa:

f,|t



 
 

 

 

 

Navýšení alokace výzvy 
 v rámci IPRM v IOP 

 
Město:   Statutární město Havířov   
Název IPRM:  Zóna Šumbark II za Teslou 
Číslo IPRM:   1/MS/18 

 
 Číslo výzvy:   2. 
 
 Prioritní osa:   5. Národní podpora územního rozvoje 

 
 Oblast intervence:  5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

 
 Podporovaná aktivita:   (a) Revitalizace veřejných prostranství 

 
 Datum vyhlášení výzvy:     3.9.2009 
 
 Původní výše alokace (ERDF+SR)   114 000 000 

 
 Navrhovaná výše alokace (ERDF+SR) 122 000 000 

 
 
 
 

 
 
Schváleno Radou města Havířova  dne 14.3. 2012 usnesením 2041/33RM/2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrovaný plán rozvoje města Havířova – Zóna Šumbark II Za Teslou je 
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. 
 



lIili.'.*.ť.--EvRopst<Á ut'ttE *#'
evnopsxÝ FoND PRo Reolot.tÁ.ruíRozVoJ t.(L*,
Šance pno vÁŠ RoZVoJ 

-&/sřI 
Rozv".

ozt.tÁuení o ztvtĚt.tĚ v |PRM c. 6

čís|o |PRM: l1lMs/18

Pří|oha Č.10 k Příručce pro předk|adate|e |PRM v |oP Verze 01' Platnost od 6.8'2008
- 1 -

Nosite| |PRM: Statutární město Havířov

se síd|em v: Svornosti 2.736 01 Havířov

Dohoda ě:4463 (v CES) .28

Ptánované změny v lPRM - výstiŽný popis d|e jednotÍívých aktívit

í. Nové složení Řiaicitro výboru |PRM + podpis prohlášení o nestrannosti a mIčenlivosti
Současně v rámci e|iminace moŽnosti podjatosti a střetu zflmŮ při administraci a schva|ování
projektů v rámci IPRM, by|o nutné nechat podepsat ,,Proh|ášení o nestrannosti a m|čen|ivosti..
novými členy Řídícího výboru |oP.

2. Nové sloŽení pracovní skupiny v rámci Regenerace bytových domů
Současně se noví č|enové Řioicino výboru stávají také novými členy pracovní skupiny v rámci
Regenerace bytových domů.

ad. 1. SloŽení Řídícího výboru IPRM

Původní znění:
Poěet

č|enů
Zástupce Titul Jméno Příjmení Funkce

PoIltlcké k|uby

1 . cssD lng. Petr Smrěek Vedení města

2. KSCM Ing. Eduard Heczko Vedení města

3. oDs MUDT. Radomi! Schreiber zastupite!

4 .
KDU-ČSL Ing.Mgr. Jindřich Honěk

Církevní
středisko
Sv. Jana Boska

5. HPH Ing. Petr Spok

Magistrát

o . Vedoucío|V Ing. Radoslav Basel

7 . Vedoucí oUR Ing.arch. Karel Mokroš

8 Vedoucí Eo Ing. Bohumil Andýsek
o Vedoucí WSR lng . Ladislav Nedorost

10 . Vedoucí oZP Ing. Jana Návratová



Zástupci paÉnerů

1 1 . Stavební bytové druŽstvo

Havířov

Ing . Dagmar DŽupinová řediteIka

12. Městská rea|itní agentura, s.r.o. Bc. Pavol Jantoš tech'náměstek

S hIasem poradním

občanská komise Sumbark Ing. Miroslav Mynář předseda komise

Magistrát, WSR Ing. Hana NavrátiIová manažer projektu

ad 2. SloŽení pracovní skupinv v rámci Reqenerace bvtových domů

Původní znění:

Předseda: Bc' Pavo|Jantoš ( Městská rea|itníagentura s.r.o.)

Č|enové: lng' Dagmar DŽupinová za SBD Havířov

lng' Hana Navrátilová (oddě|enístrategického rozvoje )

MUDr. Radomil Schreiber - zastupitel

|ng. Moníka KVAPUL|NsxÁ 1 uestst<á rea|itní agentura s.r.o.)

ad. í. SloŽení Řídícího vÝboru IPRM

Nové znění:
Počet

ě lenů
Zástupce Titul Jméno Příjmení Funkce

PoIitické k|uby

I cssD !ng. Petr Smrček Vedení města

2. KSCM l n g . Eduard Heczko Vedení města

3. oDs Michal Prusek

4.
KDU-ČSL lng.Mgr. Jindřich Honěk

Církevní
středisko Sv.
Jana Boska

5. HPH Ing. Petr Spok

Magistrát

o . Vedoucío|V Ing. Radoslav Basel

7 . Vedoucí oUR Ing.arch. Karel Mokroš

8 . Vedoucí Eo Ing . Bohumi l Andýsek
o Vedoucí oSR Ing . Ladislav Nedorost

10 . Vedoucí oZP Ing . Jana Návratová

Zástupci partnerů

1 1 Stavební bytové druŽstvo

Havířov

Ing. S imona Koz|ová

Martiňáková

řediteIka

12. Městská reaIitní agentura,

s .  r .  o.

Bc. Pavol Jantoš technický

náměstek

S h|asem poradním

občanská komise Šumbark Ing. Miroslav Mynář předseda komise

Magistrát, oSR Ing . Hana NavrátiIová manaŽer projektu

CRR CR Ing. Lumír ondřejek vedoucí pobočky

- 2



2. SloŽení pracovní skupinv v rámci Reqenerace bvtových domů

Nové znění:

Předseda: Bc. Pavo| Jantoš ( Městská realitníagentura s.r'o.)

lng. Simona Kozlová Martiňáková (sBD Havířov)

Ing. Hana Navráti|ová (oddě|enístrategického rozvoje )
Michal Prusek (ODS)

lng. Monika KVAPUL|NsxÁ 1 uestsrá rea|itníagentura s.r'o.)

Důvodem změny v Řídícím výboru IPRM a v pracovní skupině v rámci Regenerace bytových
by|o úmrtíč|enky Ing. Dagmar DŽupinové a rezignace člena MUDr. Radomi|a Schreibera.

Seznam při|oŽených dokumentů: Proh|ášení o nestrannosti a m|čenIivosti

Datum: LL. q - {Á \5 Pověřený zástupce nositeleolPRM {méno
podpis) : /4 \ /, ,á,-
Ins. Petr smreety' /'ftnl $ tr /3

Datum doručení

na RP MMR:

Převza| (jméno a podpis):

1

3 -  |  t
/l /.-t,
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ŠaNce pno vÁŠ RozVoJ &/sTN| Rozv-

oznÁueNí o zruĚruĚ V IPRM c. 5

Pří|oha č.10 k Příručce pro předkladate|e IPRM v IoP
- 1 -

.  čís|o  |PRM: |1/Ms/18

Nosite| |PRM: Statutární město Havířov

se sídlem v: Svornosti 2,736 01 Havířov

Dohoda č: 4463 (v CES) - 28

P|ánované změny v lPRM - výstiŽný popis d|e jednot|ivých aktivit

1. Pověření statutárním orgánem

Původní znění:

V rámci IPRM neby| pověřen pracovník za administraci projektu statutární orgánem města.

|ng. Petr Smrček - statutárním orgánem pověřený zástupce projektu zodpovědný za komp|etní
IPRM (zejména k podpisu Ročních monitorovacích zpráv, H|áŠení o změně v IPRM a

da|Ších dokumentů souvisejících s |PRM, současně bude pověřen k administraci dí|čích projektů,
tedy předevŠím k podpisu Žadosti o dotaci vč. všech pří|oh, ProhláŠení příjemce k Rozhodnutí o
poskytnutí dotace, Monitorovacích zpráv spo|ečně s Žádostmi o p|atbu, HláŠení o pokroku a
vyúčtování p|ateb a pověřenÍ k podpisu oznámení o změně projektu)' originá| pověřeníje pří|ohou
Roční monitorovací zprávy za rok 2010.

Ing. Petr Smrček - náměstek pro hospodářský rozvoj

Kontakt: Svornosti 2,736 01 Havířov-město

tel.: 596 803223

e-mail : smrcek. petr@havirov-city.cz

fax:596 803 350

2. Nové složení Řioicitro výboru |PRM + podpis prohlášení o nestrannosti a m|čenlivosti
Vzh|edem ke změně statutárního zástupce bylo nutné změnit i č|eny Řidicino výboru IPRM.
Současně v rámci eliminace moŽnosti podjatosti a střetu zájmŮ při administraci a schvalování
projektů v rámci IPRM' by|o nutné nechat podepsat ,,Proh|áŠení o nestrannosti a m|čen|ivosti..
novými č|eny Řídícího výboru |oP'

Verze 01, Platnost od 6.8.2008
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Původní znění:

Počet
ě|enů

Zástupce Titul Jméno Příjmení Funkce

1 .

2 .

PoIitické

Čsso
KsČM Ino

Zdeněk

Eduard Heczko

Vedení města

Vedení města

J . oDs Ing . Karel Langer
Komise
strategický
města

pro
rozvoj

4 KDU-ČsL Ing.Mgr. Jindřich Honěk Církevní středisko
Sv. Jana Boska

HPH Ino . Petr Špok

Maqistrát
A

Vedoucío|V Ino. Radoslav Basel
7 . Vedoucí oUR Ino.arch. Karel Mokroš
8 . Vedoucí Eo t no . Bohumi l AndŇsek
9.

VedoucíWSR tno. Ladislav Nedorost
10 . Vedoucí oŽP Inq . Jana Návratová

Zástupci paÉnerů

1 1 Stavební bytové druŽstvo
Havířov Ing . Dagmar DŽupinová řediteIka

12 .
Městská realitní aoentura.s.r.o. tno . Petr Smrček technickÝ náměstek

S h|asem poradním

občanská komise Šumbark l no . Miroslav Mvnář předseda komise

Maqistrát' WSR I nq Hana NavrátiIová manaŽer proiektu

Zástupce MMR ČR l n0 . Miroslav KopečnÝ
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Nové znění:

|ng. Miros|av Kopečný z Ministerstva pro místní rozvoj skončil svou působnost jako č|en
s h|asem poradním z důvodu odchodu z MMR ČR , nástupce neby|zatím MMR ČR doporučen.

PoIitické k|uby

Církevní středisko

Sv. Jana Boska

Stavební bytové

druŽstvo Havířov

S h|asem poradním

k rych|ejší operativnosti a snazŠí komunikaci s Řo by| ustanoven zástupce, ktený
pověřen komp|etní administrací, tedy jednáním, podpisy dokumentů k IPRM' Pověřenou osobou
Ing' Petr Smrček - náměstek pro hospodářský rozvoj'

Současně se změnou statutárního zástupce města by|o nutné pozměnit čteny Řidíciho výboru IPRM'

Datum: 29.3.2011 Pověřený zástupce nosite|e IPRM (jméno- lpis) : n /,iJ I

tM,Í, j

Převza| (méno a podpis):
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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM  Č. 8 

 

Reg. číslo IPRM: 1/MS/18 

 

Nositel IPRM: Statutární město Havířov 

se sídlem v: Svornosti 2, 736 01 Havířov 

 

Dohoda č.: 4463 (v CES) - 28 

 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit 

1. Nové složení Řídícího výboru IPRM 
Zástupce MRA s.r.o Ing. Pavol Jantoš byl nahrazen panem Petrem Valáškem. Změny nastaly 
z důvodu personálních změn 

2. Nové složení pracovní skupiny v rámci Regenerace bytových domů  
Současně se nový člen Řídícího výboru stává také novým členem pracovní skupiny v rámci 
Regenerace bytových domů. 
 
ad. 1.   Složení Řídícího výboru IPRM  

Původní znění: 
Počet 

členů 
Zástupce Titul Jméno Příjmení Funkce 

 Politické kluby 

1.  ANO Bc.  Ivan  Bureš Vedení města 

2.  KSČM Ing. Eduard Heczko Vedení města 

3.  ČSSD  Zdeněk  Hečko  

4.  
KDU-ČSL Ing.Mgr. Jindřich  Honěk 

Církevní 
středisko  
Sv. Jana Boska 

5.  HPH Ing.  Petr Špok   

 Magistrát 

6.  Vedoucí OIV Ing. Radoslav Basel   

7.  Vedoucí OÚR Ing.arch. Karel  Mokroš   

8.  Vedoucí EO Ing. Bohumil Andrýsek   

9.  Vedoucí VVSR Ing. Ladislav Nedorost   

10.  Vedoucí OŽP Ing.  Jana Návratová   

 Zástupci partnerů     

11.  Stavební bytové družstvo 

Havířov 

Ing.  Simona 

 

Kozlová 

Matiňáková 

ředitelka  

12.  Městská realitní agentura, s.r.o. Bc. Pavol  Jantoš   tech.náměstek 

 S hlasem poradním 

 Občanská komise Šumbark Ing.  Miroslav Mynář předseda komise 
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 Magistrát, VVSR Ing. Hana Navrátilová manažer projektu 

 Zástupce CRR ČR Ing. Lumír Ondřejek Vedoucí pobočky 

CRR 

 
 
ad 2.  Složení pracovní skupiny v rámci Regenerace bytových domů  

Původní znění: 

Předseda: Bc. Pavol Jantoš ( Městská realitní agentura s.r.o.)  

Členové: Ing. Simona Kozlová Matiňáková  za SBD Havířov 

  Ing. Hana Navrátilová  (oddělení strategického rozvoje ) 

  ČSSD Zdeněk Hečko   

  Ing.  Monika KVAPULINSKÁ ( Městská realitní agentura s.r.o.) 
 
 
ad. 1.   Složení Řídícího výboru IPRM  

Nové znění: 
Počet 

členů 
Zástupce Titul Jméno Příjmení Funkce 

 Politické kluby 

1.  ANO Bc.  Ivan  Bureš Vedení města 

2.  KSČM Ing. Eduard Heczko Vedení města 

3.  ČSSD  Zdeněk  Hečko  

4.  
KDU-ČSL Ing.Mgr. Jindřich  Honěk 

Církevní 
středisko Sv. 
Jana Boska 

5.  HPH Ing.  Petr Špok   

 Magistrát 

6.  Vedoucí OIV Ing. Radoslav Basel   

7.  Vedoucí OÚR Ing.arch. Karel  Mokroš   

8.  Vedoucí EO Ing. Bohumil Andrýsek   

9.  Vedoucí OSR Ing. Ladislav Nedorost   

10.  Vedoucí OŽP Ing.  Jana Návratová   

 Zástupci partnerů     

11.  Stavební bytové družstvo 

Havířov 

Ing.  Simona 

 

Kozlová 

Martiňáková 

ředitelka  

12.  Městská realitní agentura, 

s.r.o. 

 Petr Valášek Vedoucí provozu 

 S hlasem poradním 

 Občanská komise Šumbark Ing.  Miroslav Mynář předseda komise 

 Magistrát, OSR Ing. Hana Navrátilová manažer projektu 

 CRR CŘ Ing.  Lumír  Ondřejek vedoucí pobočky 
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ad 2.  Složení pracovní skupiny v rámci Regenerace bytových domů  

Nové znění: 

Předseda: Petr Valášek  ( Městská realitní agentura s.r.o.)  

Členové: Ing. Simona Kozlová Martiňáková (SBD Havířov) 

  Ing. Hana Navrátilová  (oddělení strategického rozvoje ) 

  Zdeněk Hečko (ČSSD)  

  Ing. Monika KVAPULINSKÁ ( Městská realitní agentura s.r.o.) 
 
 

Zdůvodnění změn 
Důvodem změny v Řídícím výboru IPRM a v pracovní skupině v rámci Regenerace bytových domů  
byly personální změny.  

 

Příloha : Výpis z usnesení RMH č. 184/5RM/2014 ze dne 18.2.2015 

Datum:  Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a 
podpis) : 

Bc. Ivan Bureš v. r.  

 

Datum doručení  

na RP MMR: 

Převzal (jméno a podpis): 

 

 



                      

  

Příloha č.10 k Příručce pro předkladatele IPRM v IOP                            Verze 01, Platnost od 6.8.2008 
- 1 - 

Příloha č. 10                                           

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM  Č. 2 

 

Reg. číslo IPRM: 1/MS/18 

 

Nositel IPRM: Statutární město Havířov 

se sídlem v: Svornosti 2, 736 01 Havířov 

 

Dohoda č.: 4463 (v CES) - 28 

 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit 

 

Kapitola 12 IPRM - Způsob výběru projektů do IPRM  

 

1. VYHLÁŠENÍ VÝZVY – původní znění 
Vyhlášení výzev bude zveřejněno: 

- v tisku, tj.  v Radničních listech; 
- na úřední desce; 
- na webových stránkách: Statutárního města Havířova (www.havirov-city.cz), Strukturální fondy 

EU, sekce programy 2007 – 2013, IOP (www.strukturalni-fondy.cz) 
 
 
V textu výzvy budou zveřejněny základní informace o aktuálním kole vyhlášené výzvy: 

- název programu, název IPRM, název opatření, cíle, příp. podporované aktivity, 
-  okruh oprávněných žadatelů/příjemců, 
-  datum vyhlášení výzvy, 
-  místo a konečný termín (den a hodina) k předložení projektové žádosti, 
-  podmínky poskytnutí dotace (vymezení zóny realizace projektu, maximální délka trvání projektu,  

minimální/maximální výše dotace na projekt, typ operace), 
-  a další informace uvedené v IPRM. 

 
 
 
Žadatel zpracovává a předkládá žádost v elektronické formě v informačním systému Benefit7, která je 
k dispozici na webových stránkách www.eu-zadost.cz. Žádost se předkládá městu a podepisuje ji 
statutární zástupce žadatele. K tištěné žádosti budou přiloženy následující přílohy: 

- Doklad o partnerství; 
- Doklad o majetkoprávních vztazích k projektu; 
- Zjednodušená Studie proveditelnosti popisující synergie projektu dle předepsané osnovy 

s ekonomickým hodnocením projektu; 
- Energetický audit u projektů Regenerace bytových domů 

 
 
 
 
 
 

http://www.havirov-city.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/
http://www.eu-zadost.cz/
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VYHLÁŠENÍ VÝZVY  - nové znění 
Vyhlášení výzev bude zveřejněno: 

- v tisku, tj. v Radničních listech; 
- na webových stránkách Statutárního města Havířova (www.havirov-city.cz) 

 
 
V textu výzvy budou zveřejněny základní informace o aktuálním kole vyhlášené výzvy: 
Odstraněno místo a konečný termín (den a hodina) k předložení projektové žádosti a nahrazeno 
Ukončení příjmu žádosti: do vyčerpání finančního objemu určeného pro tuto výzvu. Informace o 
ukončení výzvy bude zveřejněna nejméně 20 pracovních dnů předem. 

 

K tištěným žádostem pro obě aktivity 5.2a a 5.2b budou přiloženy povinné přílohy uvedené v aktuální  
výzvě vyhlášené Statutárním městem Havířov. 

 

 

2. POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI – původní znění 

Teprve po vypršení konečného termínu pro příjem projektových žádostí manažer IPRM za přítomnosti 
předsedy řídícího výboru a dvou dalších členů řídícího výboru přistoupí k otevření obálek. Dále je 
projektová žádost posuzována z hlediska kritérií přijatelnosti, formálních náležitostí a je bodově 
ohodnocena. Kritéria přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného hodnocení pro dané kolo výzvy 
jsou stanovena v dokumentu IPRM v kapitole 12. Projekt je posuzován podle binárních kritérií, na 
které se odpovídá ANO nebo NE. 

 

POSUZOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI – nové znění 

Příjem projektových žádostí bude probíhat průběžně do ukončení příjmu žádosti, tedy do vyčerpání 
finančního objemu určeného pro tuto výzvu. Informace o ukončení výzvy bude zveřejněna nejméně 
20 pracovních dnů předem.  

Manažer IPRM za přítomnosti předsedy řídícího výboru a dvou dalších členů řídícího výboru bude 
průběžně přistupovat k otevírání obálek. Následně u přijatých žádostí proběhne kontrola formálních 
náležitostí a kontrola přijatelnosti, po splnění obou kontrol postoupí žádosti do dalšího hodnocení – 
věcného hodnocení, které se bude týkat pouze žádostí pro oblast podpory 5.2b. Pro oblast 5.2a 
věcné hodnocení probíhat nebude. Kritéria přijatelnosti, formálních náležitostí a věcného hodnocení 
budou uvedena ve vyhlášené výzvě. 

 

 

3. KONTROLA PŘIJATELNOSTI – původní znění 

Nesplňuje-li projektová žádost kterékoliv z uvedených kritérií – tj. projekt je v jakémkoliv kriteriu 
hodnocen NE, je projektová žádost navržena k vyřazení a pozastavuje se další administrace projektu. 
Návrh na vyřazení projektové žádosti dává manažer IPRM. O vyřazení rozhoduje předseda řídícího 
výboru. Žadatelům, jejichž projektové žádosti byly v průběhu kontroly přijatelnosti navrženy na 
vyřazení, zajistí předseda řídícího výboru IPRM zaslání dopisu s dodejkou oznamující tuto 
skutečnost, včetně výčtu kritérií, která nebyla splněna. Zároveň je zde žadateli oznámeno, že si může 
vyzvednout 1 výtisk (original) podané projektové žádosti vč. příloh. Kopie dokumentů zůstává pro 
archivaci. 

 

  

http://www.havirov-city.cz/
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KONTROLA PŘIJATELNOSTI  - nové znění 

Jestliže projekt nesplní některé z následujících kritérií přijatelnosti, bude žádost žadateli vrácena a 
bude vyřazena z dalšího hodnocení. O vyřazení je žadatel informován písemně s uvedením kritérií 
přijatelnosti, které projekt nesplňuje a odůvodnění. 

 

 

4.  KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ – původní znění 

Jsou-li zjištěny jakékoliv nedostatky ve formálních náležitostech projektové žádosti a příloh – tj. 
projekt je v jakémkoliv kritériu hodnocen NE, je žadatel vyzván, aby ve stanovené lhůtě, která činí 10 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy, odstranil nedostatky v projektové žádosti. Výzva k 
odstranění nedostatků bude žadateli zaslána e-mailem s tím, že žadatel je povinen potvrdit doručení 
o přečtení e-mailu, případně faxem (s potvrzením o úspěšném odesláni faxu). 

UPOZORNĚNÍ 

Seznam formálních nedostatků vč. termínu pro jejich odstranění bude zaslán na e-mailovou adresu 
(příp. faxové číslo) kontaktní osoby, která je uvedena v projektové žádosti. Manažer IPRM nenese 
zodpovědnost za to, že si kontaktní osoba výzvu nevyzvedla a nepřečetla. 

 

KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ – nové znění 

Po přijetí žádostí provede město Havířov kontrolu formálních náležitostí, při které se zjišťuje, zda:  

- žádost byla doručena na určené místo ve stanoveném termínu,  

- žádost byla podána v předepsané formě, podobě a počtu výtisků, 

- tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele, 

- v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

- k žádosti jsou přiloženy všechny povinné relevantní přílohy dle výzvy v požadované formě 
(včetně očíslování), 

- povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti. 

 

Jsou-li zjištěny jakékoliv nedostatky ve formálních náležitostech projektové žádosti  a příloh, tj. projekt 
je v jakémkoliv kritériu hodnocen NE, je žadatel vyzván, aby ve stanovené lhůtě, která činí 5 
pracovních dnů ode dne doručení výzvy, odstranil nedostatky v projektové žádosti. Výzva 
k odstranění nedostatků bude žadateli zaslána e-mailem s tím, že žadatel je povinen potvrdit 
doručení o přečtení e-mailu, případně faxem (s potvrzením o úspěšném odesláni faxu). 

 

UPOZORNĚNÍ 

Seznam formálních nedostatků vč. termínu pro jejich odstranění bude zaslán na e-mailovou adresu 
(příp. faxové číslo) kontaktní osoby, která je uvedena v projektové žádosti. Manažer IPRM nenese 
zodpovědnost za to, že si kontaktní osoba výzvu nevyzvedla a nepřečetla.  

 

 

5. VĚCNÉ HODNOCENÍ (KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ) – původní znění 

Kritéria pro věcné hodnocení jsou vyhotovena pro Integrovaný plán rozvoje města Havířova 
předkládaný v oblasti 5.2 a jsou uvedena v kapitole 12 IPRM. 
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Věcné hodnocení přijatých žádostí je prováděno pomocí 4 skupin hodnocení, které odpovídají 
příručce pro předkladatele IPRM v IOP. V rámci kompletní skupiny kritérií je možné získat maximálně 
200 bodů. Projekt musí získat minimálně 115 bodů v rámci věcného hodnocení, aby mohl být 
považován za způsobilý k poskytnutí dotace v rámci IPRM předkládaného v IOP. Dále jsou stanoveny 
i váhy jednotlivých skupin kritérií. Věcné hodnocení provede manažer IPRM s pověřeným členem 
řídícího výboru. 

Řídící výbor následně rozhoduje na svém zasedání o výběru projektů dle seznamu projektových 
žádostí uvedených v Souhrnné hodnotící zprávě. Řídící výbor může kromě doporučených 
projektových žádostí k vydání rozhodnutí schválit i náhradní projektové žádosti. Zpravidla k tomu 
dochází v případě, když je množství kvalitních projektových žádostí větší, než je možné podpořit 
vzhledem k alokaci na danou výzvu. Po kontrole ŘO IOP vydá pro projekty, které splnily veškeré 
náležitosti rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Seznam schválených projektů město poskytne Řídícímu orgánu IOP. Město vrátí dokumentaci 
k projektu žadateli, který doplní žádosti o dokumentaci požadovanou Řídícím orgánem IOP a 
následně tuto Řídícímu orgánu IOP předloží i s povinnými dokumenty uvedenými v Příručce pro 
žadatele.  

KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ (VĚCNÉ HODNOCENÍ) – nové znění 

Hodnotící komise stanovená Statutárním městem Havířov provede kvalitativní hodnocení žádostí dle 
stanovených hodnotících kritérií, která především preferují komplexní řešení revitalizace bytových 
domů. Minimální počet bodů, který musí žádost dosáhnout je 115. Maximální počet bodů, který lze 
dosáhnout je 200.  

Hodnotící komise je tvořena manažerem IPRM a pověřeným členem řídícího výboru. Řídící výbor 
následně rozhoduje na svém zasedání o výběru projektů dle seznamu projektových žádostí 
uvedených v Souhrnné hodnotící zprávě. Řídící výbor může kromě doporučených projektových 
žádostí k vydání rozhodnutí schválit i náhradní projektové žádosti. Zpravidla k tomu dochází v případě, 
když je množství kvalitních projektových žádostí větší, než je možné podpořit vzhledem k alokaci na 
danou výzvu. Po kontrole ŘO IOP vydá pro projekty, které splnily veškeré náležitosti rozhodnutí o 
poskytnutí dotace. 

Seznam schválených projektů město poskytne Řídícímu orgánu IOP. Město vrátí dokumentaci 
k projektu žadateli, který doplní žádosti o dokumentaci požadovanou Řídícím orgánem IOP a 
následně tuto Řídícímu orgánu IOP předloží i s povinnými dokumenty uvedenými v Příručce pro 
žadatele.  

 

 

6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA – původní znění 

 

KONTROLA PŘIJATELNOSTI -  IPRM str. 53 

KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ –  IPRM str. 54 

VĚCNÉ HODNOCENÍ (KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ) – IPRM str. 55-56 

 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA – nové znění 

KONTROLA PŘIJATELNOSTI: 

- záměr projektu je v souladu s výzvou v rámci IPRM Zóna Šumbark II Za Teslou 

- záměr je v souladu s podmínkami IOP 5.2b 
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KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ: Se zjišťuje, zda:  

 

- žádost byla doručena na určené místo ve stanoveném termínu,  

- žádost byla podána v předepsané formě, podobě a počtu výtisků, 

- tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele, 

- v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

- k žádosti jsou přiloženy všechny povinné relevantní přílohy dle výzvy v požadované formě 
(včetně očíslování), 

- povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti. 

 

KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ  

Kvalitativní hodnocení žádostí u oblasti podpory 5.2a nebude probíhat. 

Kvalitativní hodnocení žádostí u oblasti podpory 5.2b  - Tabulka kritérií hodnocení žádostí viz níže. 
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č. Kritérium hodnocení pro první výzvu IPRM v rámci aktivity 5.2b) 

Zdroj 
informací Max. 

možných 
bodů 

% z 
možné

ho 
počtu 
bodů 

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele  
 Max. 20 

bodů 
10 

1.1. 

Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů  6 

 

Hodnotí se, zda žadatel v minulosti spolehlivě a úspěšně realizoval 
relevantní projekty 

BENEFIT7  

Příloha č.1 

   

 
a) žadatel  předloží minimálně 2 reference o úspěšně zrealizovaných 
relevantních projektech  

 
4 

 
b) žadatel  předloží minimálně 1 referenci o úspěšně zrealizovaném 
relevantním  projektu  

 
2 

 c) žadatel nepředloží reference o zrealizovaných relevantních projektech   0 

1.2. 

Finanční hodnocení žadatele  8 

Hodnotí se, zda žadatel projektu bude mít k dispozici potřebný zdroj 
finančních prostředků k profinancování projektu (v investiční i provozní 
fázi) a zajištění cashflow. Hodnotí se "bonita" a stabilita žadatele nejen z 
pohledu projektu, ale z pohledu celkové stability a "důvěryhodnosti". 

doloží 
žadatel 

viz příloha 
č.18 ze 

seznamu 
příloh  

    

1.3. 

Personální a organizační zajištění projektu  6 

Hodnotí se, zda žadatel disponuje kvalitním a zkušeným týmem klíčových 
osob, eventuálně externích spolupracovníků nebo subjektů a popis 
realizace projektu z pohledu kompetencí a zodpovědností. 

doloží 
žadatel 

viz příloha 
č.19 ze 

seznamu 
příloh  

2. Potřeba, relevance projektu 
 Max. 80 

bodů 
40 

2.1. 

Realizace projektu je v souladu s IPRM  25 

 

Hodnotí se, zda je projekt v souladu s cíli a zda naplňuje opatření a 
aktivity IPRM města Havířova. 

IPRM  

BENEFIT7    

 a) projekt je zcela v souladu s IPRM  25 

 b) projekt není v souladu s IPRM  0 

2.2. 

Potřebnost projektu  20 

Hodnotí se, zda je projekt reálný a realizovatelný a bude řešit problémy 
cílové skupiny, tj. bude dosaženo potřebného zlepšení. 

BENEFIT7 
 

2.3. 

Projekt naplňuje princip partnerství při jeho přípravě a realizaci  20 

Hodnotí se, zda jsou do projektu zapojeni partneři a zda jsou navrhovaná 
partnerství a zapojení významných subjektů funkční a smysluplná. 

BENEFIT7 
 

2.4. 

Vazba projektu na jiné aktivity, projekty (synergický efekt)  15 

Hodnotí se role projektu mezi dalšími aktivitami. Posuzují se realizační 
souvislosti včetně realizace předinvestiční fáze souvisejících aktivit.  

BENEFIT7 
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3. Kvalita projektu 
 Max. 80 

bodů 
40 

3.1. 

Posouzení kvalitativního přínosu projektu ve srovnání se současnou situací  20 

 

Hodnotí se, zda skutečně dojde realizací projektu ke zlepšení životních 
podmínek v problémových sídlištích. Porovnává se současný stav se stavem 
po realizaci projektu v návaznosti na indikátory výsledku (počet 
regenerovaných bytů, plocha revitalizovaného území, úspora spotřeby 
energie bytových domů). 

BENEFIT7 

  

3.2. 

Udržitelnost projektu po skončení podpory  15 

Hodnotí se, zda bude existovat poptávka po výstupech projektu po celou 
dobu jeho udržitelnosti. Také se hodnotí technické zajištění udržitelnosti. 

BENEFIT7 
  

3.3. 

Reálnost rozpočtu a harmonogramu projektu  15 

Hodnotí se, zda je rozpočet projektu sestaven reálně v návaznosti na 
výsledky a výstupy projektu. Dále se hodnotí reálnost realizace projektu na 
základě stanoveného harmonogramu, zda je harmonogram proveditelný. 

BENEFIT7 

  

3.4. 

Jasnost, podrobnost a logika popisu aktivit a jejich provázanost v rámci 
projektu 

 
10 

Hodnotí se logické sestavení navrhovaných aktivit jak v časové, tak věcné 
posloupnosti. Posuzuje se, zda jsou aktivity nezbytné pro dosažení cílů 
projektu a jejich vazba na vstupy a výstupy projektu. 

BENEFIT7 

  

3.5. 

Majetkové vztahy včetně podmínek budoucího provozu  10 

Hodnotí se, zda v průběhu realizace projektu (investiční i provozní fáze) 
nenastanou negativní skutečnosti v souvislosti s nakládáním s majetkem. 
Posuzována je také připravenost k realizaci. 

BENEFIT7 

 

3.6. 

Analýza rizik a variantnost řešení  10 

Hodnotí se provedená analýza možných rizik včetně návrhů na jejich 
eliminaci. Dále se hodnotí, zda řešení problému cílové skupiny je 
nejvhodnější ze všech možných variant. 

BENEFIT7 

 

4. Horizontální kritéria 
 Max. 20 

bodů 
10 

4.1. 

Realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí  10 

 

Hodnotí se, zda projekt přispěje k potírání diskriminace na základě pohlaví, 
rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace. 

BENEFIT7 
  

4.2. 

Realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje a 
ochrany životního prostředí 

 
10 

Hodnotí se, zda dojde realizací projektu ke snížení energetické náročnosti 
vlivem zateplení bytových domů nebo modernizací výtahů. 

BENEFIT7 
  

Hodnotí se, zda dojde realizací projektu k rozšíření zeleně v relevantní zóně. BENEFIT7   

Celkem    200  100 
 

Zdůvodnění změn 

Vzhledem k vyhlášení výzvy bylo potřeba upravit kritéria pro příjem a kontrolu přijatých žádostí, aby 
hodnocení bylo v souladu s podmínkami IOP a schváleným dokumentem IPRM. 

 

Datum:  Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 

František Chobot (primátor) 

Datum doručení  

na RP MMR: 

Převzal (jméno a podpis): 
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OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ V IPRM  Č. 7 

 

Reg. číslo IPRM: 1/MS/18 

 

Nositel IPRM: Statutární město Havířov 

se sídlem v: Svornosti 2, 736 01 Havířov 

Dohoda č.: 4463 (v CES) - 28 

Plánované změny v IPRM – výstižný popis dle jednotlivých aktivit 

Pověření statutárním orgánem 

Původní znění: 

Ing. Pavol Jantoš – statutárním orgánem pověřený zástupce projektu zodpovědný za kompletní 
administraci projektu (zejména k podpisu dodatku k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM , Roční 
monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM, Oznámení o změnách v procesu realizace a doby 
udržitelnosti a s tím souvisejících dokumentů). 

Ing. Pavol Jantoš – náměstek pro hospodářský rozvoj 

Kontakt: Svornosti 2,736 01  Havířov-město  

tel.: 596 803 223 

e-mail: jantos.pavol@havirov-city.cz 

fax:596 803 350 

Doloženo v rámci Roční monitorovací zprávy za r. 2013 (příloha k RMZ č. 1 - PLNÁ MOC)              
č.j. OSR/24073/Nav/2014 

Navrhované znění: 

Bc. Ivan Bureš  – statutárním orgánem pověřený zástupce projektu zodpovědný za kompletní 
administraci projektu (zejména k podpisu dodatku k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM , Roční 
monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM, Oznámení o změnách v procesu realizace a doby 
udržitelnosti a s tím souvisejících dokumentů). 

Bc. Ivan Bureš   – náměstek pro hospodářský rozvoj 

Kontakt: Svornosti 2,736 01  Havířov-město  

tel.: 596 803 223 

e-mail: bures.ivan@havirov-city.cz 

Zdůvodnění změn 

Změna statutárního zástupce statutárního města Havířova je na základě výsledku říjnových 
komunálních voleb a zasedání zastupitelstva ze dne 7.11.2014. 

Seznam přiložených dokumentů: 

1. Usnesení z ustavujícího  Zastupitelstva města Havířova ze dne 7.11.2014  
2. PLNÁ MOC (MMH/93028/2014) 

Datum: 19.11.2014 Pověřený zástupce nositele IPRM (jméno a podpis) : 

Bc. Ivan Bureš v.r. 

 

Datum doručení  

na RP MMR: 

Převzal (jméno a podpis): 

 

mailto:bures.ivan@havirov-city.cz
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1.  Úvod 

Tato Příručka pro žadatele a příjemce je určena městům, žadatelům o dotaci a 

příjemcům v oblasti intervence 5.2 IOP Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.     

Příručka pro žadatele a příjemce – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích (dále jen 

Příručka) je základním informačním materiálem pro žadatele při přípravě a pro příjemce při 

realizaci projektů. 

Příručka obsahuje: 

 základní informace o IOP,  

 instrukce pro podání projektové žádosti,  

 postup následující po podání projektové žádosti, 

 informace vztahující se k realizaci a udržitelnosti projektu, 

 přílohy. 

Projektová žádost musí být v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce pro oblast 

intervence 5.2 a výzvou pro podávání žádostí o dotaci. Příručka může být v průběhu 

realizace IOP aktualizována. Aktualizované vydání vždy platí pro projektové žádosti, 

které do doby zveřejnění aktualizované Příručky nebyly zaregistrovány na CRR ČR, a 

pro projektové činnosti, které nastanou po zveřejnění aktualizované Příručky.  

O aktualizaci Příručky budou žadatelé informováni na internetových stránkách 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2. 

V případě změny legislativy nebo metodik na národní úrovni může dojít i ke změně 

Příručky v části, která se týká příjemců. Také v tomto případě budou příjemci  

o aktualizaci Příručky informováni s předstihem. 

Další informace o IOP lze nalézt na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz/iop.  

 
 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
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2. Seznam použitých zkratek 

Zkratka Vysvětlení 

3E Zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených 

prostředků 

CRR ČR Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EDS/SMVS Evidenční dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu 

EK Evropská komise 

EP Evropský parlament 

ERDF Evropský fond regionálního rozvoje 

ES  Evropská společenství 

EU Evropská unie 

HoP Hlášení o pokroku 

ICT Informační a komunikační technologie 

IOP Integrovaný operační program 

IPRM Integrovaný plán rozvoje měst 

IS Informační systém 

KONV Cíl Konvergence 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MZ Monitorovací zpráva 

NUTS La Nomenclature des Unités Territoriales Statistique – statistické 

územní jednotky 

OFS Orgán finanční správy 

OLAF Evropský úřad pro boj proti podvodům 

OP Operační program 

OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

P-CRR Pobočka CRR ČR 

PENB Průkaz energetické náročnosti budovy 

PO Prioritní osa 
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RKaZ Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

ŘO IOP Řídicí orgán Integrovaného operačního programu 

SF  Strukturální fondy 

SR Státní rozpočet 

SVJ Společenství vlastníků jednotek 

ÚOHS Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

VŘ Výběrové řízení 

ZŘ Zadávací řízení  

ŽoP (ZŽoP) Žádost o platbu (Zjednodušená žádost o platbu) 

ZVZ Zákon o veřejných zakázkách 
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4. Definice pojmů 

Aktivita – část oblasti intervence (podpory);  

 – úkon, činnost. 

Alokace – finanční prostředky určené pro danou oblast podpory nebo prioritní osu operačního 

programu, příp. výzvu pro předkládání projektových žádostí. 

BENEFIT7 (Informační systém BENEFIT7) - informační systém pro žadatele a příjemce 

přístupný na www.euzadost.cz. Žadatel jeho prostřednictvím předkládá projektovou žádost 

v elektronické formě. Slouží pro další obousměrnou komunikaci při realizaci projektu – 

předkládání zjednodušených žádostí o platby, hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv.  

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) - státní příspěvková organizace založená 

Ministerstvem pro místní rozvoj. V Integrovaném operačním programu z pověření Řídicího 

organu IOP plní povinnosti vůči žadatelům/příjemcům. 

Cíl „Konvergence“ (KONV) - je zaměřen na regiony, jejichž hrubý domácí produkt (HDP) 

na obyvatele měřený paritou kupní síly je nižší než 75 % průměru Společenství. Do cíle 

Konvergence spadá v ČR sedm regionů NUTS 2: Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, 

Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko.  

Cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ (RKaZ) – zahrnuje území 

Společenství mimo cíl Konvergence. Do cíle RKaZ je v ČR zařazen region Praha. 

Etapa projektu – ucelený soubor jednotlivých aktivit stanovený časovým harmonogramem 

projektu.  

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) - jeden ze strukturálních fondů EU, jehož 

prostřednictvím je financována pomoc zaměřená na posílení hospodářské a sociální 

soudržnosti. Vyrovnává zásadní regionální rozdíly podporou rozvoje a strukturálních změn 

regionálních ekonomik.  

Indikátory - indikátorová soustava umožňuje měřit výstupy a výsledky projektů a programu 

jako celku. Slouží jako nástroj vyhodnocování plnění cílů programu.  

Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM) - strategický přístup ke komplexnímu 

společenskému, hospodářskému, environmentálnímu a kulturnímu rozvoji upadající nebo 

rozvojové zóny, případně funkční složky území; obsahuje soubor časově provázaných akcí 

(projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města. Cílem IPRM je koordinace aktivit a 

soustředění zdrojů na řešení nejzávažnějších identifikovaných problémů a využití 

ekonomického a dalšího rozvojového potenciálu měst. Smyslem je koncentrovat finanční 

prostředky na územně vymezenou vybranou zónu města a zaměřit se na řešení problémů 

komplexním způsobem. Cílem je systémově podpořit obnovu prostředí problémových sídlišť 

a tím napomoci k prevenci či omezení sociálních rizik spjatých s vývojem tohoto segmentu 

bytového fondu a obytného prostředí.  

http://www.euzadost.cz/
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Kontrola ex-ante - předběžná kontrola prováděná před vydáním řídicího dokumentu. Cílem 

je ověřit věcnou správnost údajů, které žadatel uvedl v žádosti. Má za úkol eliminovat 

případné budoucí problémy při realizaci projektu.  

Kontrola ex-post - následná kontrola prováděná po ukončení realizace projektu, která 

zjišťuje, zda došlo k naplnění a udržení stanovených cílů projektu. Cílem je prověřit, zda 

příjemce dotace dodržuje závazky týkající se udržitelnosti projektu.  

Kontrola interim - kontrola prováděná v průběhu realizace projektu. Cílem je ověřit postup 

realizace projektu a případně navrhnout nápravná opatření. Hlavním cílem je zkontrolovat 

způsobilost výdajů projektu, které příjemce žádá k proplacení.  

Manažer IPRM - osoba zodpovědná městu za řízení přípravy, zpracování, realizaci IPRM a 

informování zastupitelstva města a ŘO IOP. 

Monitorování - sledování postupu realizace a výsledků projektů, aktivit, prioritních os a 

celého programu subjekty implementační struktury IOP z hlediska dosahování stanovených 

cílů. Monitorování ve vztahu k příjemcům dotace spočívá především v jejich povinnosti 

předkládat hlášení o pokroku, monitorovací zprávy a hlášení o udržitelnosti projektu. 

Nesrovnalost - porušení předpisů EU, předpisů ČR a řídicího dokumentu,  

v jehož důsledku jsou nebo by mohly být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU. 

Jedná se o každé porušení předpisů a podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU 

poskytnuty České republice, a každé porušení předpisů a řídicího dokumentu, za kterých byly 

prostředky národních veřejných rozpočtů poskytnuty příjemcům.  

Nezpůsobilé výdaje - výdaje, na které nemůže být poskytnuta dotace. Pokud tyto výdaje  

v projektu existují, musí být financovány z vlastních zdrojů příjemce.  

Oblast intervence (oblast podpory) - část prioritní osy, která představuje základní dotační 

titul operačního programu se stanoveným finančním plánem; podrobný popis oblastí 

intervence je definován v Programovém dokumentu IOP; oblast intervence se může dělit na 

jednotlivé podporované aktivity. 

Operační program (Programový dokument) - dokument předložený členským státem a 

přijatý Evropskou komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem prioritních os, 

jež mají být prováděny s podporou některého fondu, v případě IOP s podporou ERDF.  

Partner - instituce či organizace, která je zapojena do přípravné nebo realizační fáze projektu, 

např. poskytnutím financí, materiálu, odborných služeb. Partner nesmí být zároveň 

dodavatelem. Výdaje partnerů nejsou způsobilými výdaji. 

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace - definují povinnosti a pravidla, kterými se musí 

příjemce řídit po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu, tj. pět let po ukončení realizace 

projektu. Podmínky jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace a nabývají 

platnosti dnem schválení řídicího dokumentu.  

Porušení rozpočtové kázně - neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků 

poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních 

aktiv je definováno v § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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Prioritní osa - jedna z priorit strategie rozvoje v operačním programu skládající se ze skupiny 

dílčích oblastí podpory (intervence), které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní 

měřitelné cíle, viz čl. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

Projekt - činnost prováděná příjemcem směřující k předem stanovenému a jasně 

definovanému cíli se stanoveným začátkem a koncem a za účelem dosažení požadovaného 

výsledku. Jedná se o konkrétní aktivity realizované příjemcem a spolufinancované  

z prostředků EU a z národních veřejných zdrojů.  

Příjemce - subjekt realizující projekt, který žádá ŘO IOP o prostředky a přijímá prostředky 

předfinancování výdajů ze SR, které mají být kryty prostředky z rozpočtu EU a prostředky 

národního financování. Žadatel se stává příjemcem v okamžiku schválení řídicího dokumentu. 

Příručka pro předkladatele IPRM v IOP - příručka s podrobnými informacemi pro 

přípravu, zpracování a realizaci IPRM. 

Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále Rozhodnutí, sloučený 

dokument) - jednostranný právní akt poskytovatele dotace vůči příjemci, na základě kterého 

je příjemci poskytnuta dotace. 

Řídicí dokument – sloučený dokument Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

nebo Registrace akce a Stanovení výdajů na financování akce OSS. Vztahuje se na všechny 

projekty, kterým nebyla do 2. 4. 2013 vydána Registrace akce. 

Řídicí orgán IOP (ŘO IOP) - vládou pověřený subjekt zodpovědný za řízení a provádění 

Integrovaného operačního programu v souladu s předpisy EU a národními normami. Řídicím 

orgánem IOP je na základě usnesení vlády č.175/2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Řídicí výbor IPRM - subjekt zapojený do řízení IPRM složený v souladu s principem 

partnerství ze zástupců veřejné správy a partnerů. Řídicí výbor je odpovědný zastupitelstvu, 

příp. radě města, za přípravu a realizaci IPRM. 

Udržitelnost projektu – doba, po kterou je příjemce povinen zachovat výsledky projektu, je 

stanovena na pět let ode dne ukončení realizace projektu dle řídicího dokumentu.  

Výběrové řízení – postup zadavatele při zadávání zakázek do uzavření smlouvy nebo do 

zrušení výběrového řízení, stanovený v Závazných postupech pro zadávání zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb.,  

o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013. 

Výzva pro předkládání projektových žádostí (výzva) - souhrn informací o termínu, od kdy 

je možno předkládat projektové žádosti, o místě příjmu žádostí a o dalších podmínkách pro 

předložení žádostí. 

Zadávací řízení - postup zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

jehož účelem je zadání veřejné zakázky do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího 

řízení. 

Zjednodušená žádost o platbu - vyhotovená příjemcem v IS BENEFIT7, jejímž 

prostřednictvím po ukončení realizace etapy/projektu žádá o proplacení dotace. Přílohou je 

vždy monitorovací zpráva. 
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Způsobilé výdaje - výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z fondů EU (v případě IOP  

z ERDF). Způsobilé výdaje musí být v souladu s příslušnými předpisy EU (např. článek 56 

nařízení č. 1083/2006, článek 7 nařízení č.1080/2006) a „Pravidly způsobilých výdajů pro 

programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové 

období 2007 – 2013“ – usnesení vlády č. 61/2007.  

Žadatel - subjekt žádající prostřednictvím předkládané žádosti o dotaci. Okamžikem 

schválení řídicího dokumentu se z žadatele stává příjemce. 

Žádost o platbu (formulář F1 ex-post financování) - formulář, který se po provedení 

kontroly dokladů předložených příjemcem generuje z IS Monit7+. Tuto žádost příjemce 

nevyplňuje. 

Žádost o poskytnutí dotace (dále jen žádost, resp. projektová žádost) - formulář v IS 

BENEFIT7 a jeho přílohy obsahující informace o žadateli a projektu. Elektronický formulář 

vyplňuje žadatel prostřednictvím webové adresy www.euzadost.cz. 

http://www.euzadost.cz/
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5. Informace o IOP a podporovaných 
oblastech 

5.1. Co je IOP 

Jedním z programů, jejichž prostřednictvím lze v období 2007–2013 získat dotaci z fondů 

Evropské unie, je Integrovaný operační program (dále jen IOP). 

Cílem IOP je modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy a 

navazujících veřejných služeb a územního rozvoje jako předpokladu pro vytvoření moderní 

občanské společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti regionů a ČR jako celku. 

IOP je realizován prostřednictvím devíti prioritních os, z toho šest prioritních os umožňuje 

podporu v regionech spadajících do cíle Konvergence. Tři prioritní osy umožňují podporu 

v regionu cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Tabulka 1 Přehled prioritních os a oblastí intervence 

Číslo prioritní 

osy/oblasti intervence 
Název prioritní osy/oblasti intervence 

1a Modernizace veřejné správy – Cíl Konvergence 

  1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

1b 
Modernizace veřejné správy – Cíl Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

  1.1b Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě 

2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence 

  2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě 

3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl Konvergence 

  3.1 Služby v oblasti sociální integrace 

  3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví 

  3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti 

  3.4 Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik 

4a Národní podpora cestovního ruchu  - Cíl Konvergence 

  4.1a   Národní podpora cestovního ruchu 

4b 
Národní podpora cestovního ruchu – Cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost 

  4.1b   Národní podpora cestovního ruchu 

5 Národní podpora územního rozvoje – Cíl Konvergence 

  5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví 

  5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

  5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik 
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6a  Technická pomoc – Cíl Konvergence 

  6.1a Aktivity spojené s řízením IOP 

  6.2a Ostatní náklady technické pomoci IOP 

6b 
Technická pomoc  - Cíl Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost 

  6.1b Aktivity spojené s řízením IOP 

  6.2b Ostatní náklady technické pomoci IOP  
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Příjemce: 

aktivita revitalizace 
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aktivita regenerace bytových 
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či obchodní spol., další 

právnické a fyzické osoby, 

obce a nevládní neziskové 

org. u soc. bydlení, SVJ 

 

IOP 

Prioritní osa 5 - Národní podpora územ. rozvoje 

Oblast intervence 5.2 - Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

Podporovaná aktivita 5.2a) 

Revitalizace veřejných prostranství 
Podporovaná aktivita 5.2b) 

Regenerace bytových domů 
Podporovaná aktivita 5.2c) 

Pilotní projekty 



 

5.2. Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje 

Oblast intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

5.2.1 Globální cíl  

 Zvýšení kvality života pro obyvatele problémových sídlišť prostřednictvím 

revitalizace prostředí a regenerace bytových domů v rámci těchto sídlišť. 

 

5.2.2 Specifické cíle  

 Zlepšení prostředí pro obyvatele sídlišť ohrožených chátráním a sociálním vyloučením 

včetně zvýšení bezpečnosti a zlepšení image těchto částí měst; 

 zkvalitnění technického stavu bytových domů postavených v hromadné bytové 

výstavbě; 

 posílení sociální integrace v případě vybraných romských lokalit. 

 

5.2.3 Zaměření 

Oblast podpory 5.2 přispěje ke zlepšení kvality života v oblasti bydlení, kde se zaměří na 

revitalizaci a regeneraci prostředí problémových sídlišť postavených v hromadné bytové 

výstavbě a na renovaci bytových domů situovaných v těchto sídlištích nebo historických 

jádrech měst. Podpora se soustředí na komplexní revitalizace či regenerace prostředí sídlišť, 

ve kterých by hrozící problémy mohly v případě vyšší koncentrace sociálně znevýhodněných 

rodin vyústit v sociální vyloučení.  

Veškeré projekty se musí realizovat v deprivované zóně, která je součástí IPRM. Přehled 

všech deprivovaných zón najdete na internetových stránkách http://www.strukturalni-

fondy.cz/iop/5-2. 

 

5.2.4 Příjemci  

Aktivita Revitalizace veřejných prostranství 5.2a) a část aktivity 5.2c): 

 obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích). 

Aktivita Regenerace bytových domů 5.2b) a část aktivity 5.2c): 

 vlastníci bytových domů:  

- obce (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích),  

- bytová družstva či obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 

zákoník) od 1. 1. 2014 podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Nový občanský zákoník – NOZ), 

- další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník, 

NOZ), 

- obce a nevládní neziskové organizace v případě zajištění moderního sociálního 

bydlení při renovacích stávajících budov, 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
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 společenství vlastníků jednotek – právnická osoba podle zákona č. 72/1994 Sb.,  

o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1. 2014 podle zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (Nový občanský zákoník – NOZ). 

 

5.2.5 Podporované aktivity 

a) Revitalizace veřejných prostranství  

Projekty realizované ve vybraných problémových zónách definovaných v IPRM zahrnou 

zejména:  

 úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, 

zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch; 

 parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře; 

 výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, 

pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, 

vybudování protihlukových stěn;  

 výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok 

přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení 

kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení; 

 budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, 

včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné 

rekreační a sportovní využití. 

Podpora bude poskytována pouze na volnočasová zařízení, která budou sloužit veřejnosti.  

b) Regenerace bytových domů  

V problémových lokalitách budou financovány rekonstrukce a modernizace bytových 

domů, které mohou zahrnout zejména: 

 zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;  

 práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných 

konstrukcí a konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu;  

 sanace základů a hydroizolace spodní stavby; 

 rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, 

výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů); 

 výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí; 

 zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov.  

 

c) Pilotní projekty zaměřené na řešení romských komunit ohrožených sociálním 

vyloučením.  

Pilotní projekt propojí aktivity regenerace domů a revitalizace veřejného prostranství 

s aktivitami sociálního začleňování (aktivita 3.1b Služby v oblasti sociální integrace v IOP) 

nebo s aktivitami řešenými v OP LZZ (oblast intervence 3.2 zaměřená na neinvestiční 

podporu romských lokalit). Žadatel propojení aktivit doloží řídicím dokumentem v rámci 

aktivity 3.1 b) IOP nebo oblasti intervence 3.2 OP LZZ na svůj projekt nebo se obrátí na 
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manažera IPRM na městském úřadu, který mu poskytne informaci, zda pro danou lokalitu již 

byl schválen a vydán jinému žadateli řídicí dokument dotace 3.1 b) IOP nebo oblasti 

intervence 3.2 OP LZZ. Ověřenou kopii tohoto Rozhodnutí pro oblast intervence 3.2 OP LZZ 

předloží žadatel spolu s projektovou žádostí v rámci aktivity 5.2 c), neboť se jedná o 

povinnou přílohu (viz Seznam povinných příloh předkládaných na CRR ČR, kapitola 7.2). 

V případě řídicího dokumentu v rámci 3.1 b) IOP není potřeba dokládat ověřenou kopii, 

postačí kopie prostá.  

U pilotních projektů romských lokalit není primárním cílem zlepšení stavu bytových domů, 

ale především snížení nezaměstnanosti, kriminality, drogové závislosti a podpora vzdělanosti. 

Z tohoto důvodu aktivity zaměřené na regeneraci veřejných prostranství a na renovaci 

bytových domů, popř. přestavbu nebytových objektů na sociální bydlení, budou navazovat na 

aktivity z oblasti sociální a komunitní péče, intervenci z oblasti lidských zdrojů, 

zaměstnanosti apod.  

Sociální bydlení 

Příjemci podpory určené na sociální bydlení jsou pouze obce a neziskové organizace 

podle Nařízení ES 1080/2006 čl. 7: „Poskytování kvalitního moderního sociálního bydlení 

prostřednictvím renovací a změnou používání stávajících budov, které jsou ve vlastnictví 

orgánů veřejné moci nebo neziskových subjektů.“ 

Sociální byt se základním vybavením je určen pro osoby (dále jen cílová skupina), které  

v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit 

povinnosti vyplývající z nájemního vztahu. Jsou to skupiny zdravotně, příjmově nebo jinak 

sociálně znevýhodněné.  

Sociální byt splňuje podmínky pro byt dle ČSN 73 4301 Obytné budovy. Byt bude vybaven 

umyvadlem, sprchou, WC, kuchyňskou linkou a vařičem. Doporučuje se byty vybavit 

zařízením, které není možné demontovat. 

Maximální způsobilé výdaje na vybudování sociálního bytu nepřesáhnou 15 000 Kč na  

1 m
2
 plochy bytu. 

Podmínky pro nakládání se sociálními byty:  

 Pronajímatel nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu složením finančních 

prostředků. 

 Měsíční nájemné za 1 m
2
 podlahové plochy podporovaného bytu, sjednané při 

uzavření nájemní smlouvy nebo změněné v průběhu trvání nájemního vztahu, 

nesmí překročit limit stanovený MMR ČR pro národní programy Podpory bydlení. 

Limit nájemného může MMR ČR upravit, jestliže nárůst měsíčního úhrnného 

indexu spotřebitelských cen za domácnosti celkem, zveřejněného Českým 

statistickým úřadem za období od posledního stanovení limitu, překročí 5 %. První 

období pro nárůst cenové hladiny začíná červnem 2009. Nová hodnota limitu 

nájemného bude odvozena od cenového vývoje pořizovacích a provozních nákladů 

nemovitostí určených k bydlení. Upravený limit nájemného vyhlašuje a zveřejňuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

 Příjemce je povinen uzavřít nájemní smlouvu k bytu s osobou z cílové skupiny.  

 

http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0ecf1727-b286-4357-a669-7e1c144fd160
http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0ecf1727-b286-4357-a669-7e1c144fd160
http://www.mmr.cz/getmedia/934d5e69-dc62-43cb-a3ed-ecd6d3fe0ae0/najemne-v-dotovanych-bytech_k-11-6-2013.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/934d5e69-dc62-43cb-a3ed-ecd6d3fe0ae0/najemne-v-dotovanych-bytech_k-11-6-2013.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/934d5e69-dc62-43cb-a3ed-ecd6d3fe0ae0/najemne-v-dotovanych-bytech_k-11-6-2013.pdf
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 Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou z cílové skupiny, která prokáže, že její 

průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením 

nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy. 

Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být 

uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů všech členů 

domácnosti za období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 

nepřesáhl: 

 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy, 

 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy, 

 1,4 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy, 

 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více 

členy. 

 Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou 

nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný 

dům, byt, dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. 

 Nájemní smlouva se uzavře pouze na dobu určitou nejdéle však na 2 roky  

s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. 

Nájemní smlouva může být prodloužena pouze v případě, že nájemce splňuje 

podmínky pro uzavření smlouvy. 

 

5.2.6 Územní zaměření podpory 

Jedná se o podporu zaměřenou na problémové zóny měst, které musí mít schválený 

Integrovaný plán rozvoje města. 

Integrované plány rozvoje měst (IPRM) byly schváleny městům: 

Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, 

Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy 

Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, 

Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, 

Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín, Znojmo.  

Schválené IPRM, které obsahují pilotní projekt: Brno, Kladno, Most, Orlová, Ostrava, 

Přerov. 

 

5.2.7 Podmínky vyplývající z platných právních předpisů 

Veřejná podpora 

Finanční prostředky poskytované ze strukturálních fondů jsou považovány za veřejné 

prostředky, proto se jejich poskytování řídí všemi pravidly a předpisy pro veřejnou podporu.  
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Podpora poskytnutá v aktivitě 5.2a) a v části aktivity 5.2c) zaměřené na revitalizaci 

veřejných prostranství nenaruší hospodářskou soutěž, neznevýhodní určité subjekty a tím 

nenaruší volný obchod mezi členskými státy způsobem, který je neslučitelný se společným 

trhem EU.  

Veřejná podpora pro aktivitu 5.2b) a část aktivity 5.2c) zaměřené na regeneraci 

bytových domů bude poskytována v souladu s Pokyny k regionální podpoře na období 2007–

2013. Evropská komise 10. prosince 2008
1
 rozhodla, že tento postup je slučitelný se 

Smlouvou o ES.  

Celková výše veřejné podpory ze zdrojů ČR a EU nepřekročí limity stanovené v Regionální 

mapě intenzity veřejné podpory ČR na léta 2007–2013. 

 

Tabulka 2 Regionální mapa intenzity veřejné podpory ČR na léta 2007–2013 

Region soudržnosti NUTS II Kraj 

Intenzita veřejné 

podpory 

v % celkových 

způsobilých výdajů 

Moravskoslezsko Moravskoslezský 40 

Střední Čechy Středočeský 40 

Severozápad Karlovarský, Ústecký 40 

Střední Morava Olomoucký, Zlínský 40 

Severovýchod 
Liberecký, Královéhradecký, 

Pardubický 
40 

Jihovýchod Vysočina, Jihomoravský 40 

Jihozápad Jihočeský, Plzeňský 
36 do 31. 12. 2010 

30 od 1. 1. 2011 

Uvedenou míru podpory lze zvýšit o 20 % u malých podniků a o 10 % u středních podniků. 

Podrobnou definici malého a středního podniku naleznete v příloze č. 1 Příručky. Tato příloha 

uvádí postup, jak prokázat, do které kategorie žadatel spadá.  

O využití bonifikace rozhoduje město. 

 

5.2.8 Struktura financování 

Na prioritní osu 5, oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích, připadá 

192 573 322 EUR.  

                                                      

 

 

 

1
 Rozhodnutí č. K(2008) 7845 
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Projekty na revitalizaci veřejných prostranství (5.2a a část aktivity 5.2c) budou financovány  

z  85 % ze zdrojů ERDF a z 15 % ze zdrojů obcí. 

Tabulka 3 Struktura financování u aktivit spojených s revitalizací veřejných prostranství 

Kategorie příjemce ERDF (v %) Zdroje obce (v %) Celkem (v %) 

Obce 85 15 100 

Projekty na regeneraci bytových domů (5.2b a část aktivity 5.2c) budou financovány 

z veřejných zdrojů (ERDF a SR) ve výši povolené veřejné podpory, viz Tabulka 2, sloupec 

Intenzita veřejné podpory. Zbylé výdaje musí pokrýt příjemce z vlastních zdrojů nebo  

z úvěru. 

 

Tabulka 4 Struktura financování u aktivit spojených s regenerací bytových domů 

Kategorie příjemce 
ERDF  

(v %) 
SR (v %) 

Dotace 

ERDF + SR 

(v %) 

Zdroje 

příjemce      

(v %) 

Celkem       

(v %) 

Malé podniky s výjimkou 

regionu Jihozápad 
51 9 60 40 100 

Malé podniky – region 

Jihozápad do roku 2010/od 

roku 2011* 

47,5 / 42,5 8,5 / 7,5 56/50 44 / 50 100 / 100 

Střední podniky s výjimkou 

regionu Jihozápad 
42,5 7,5 50 50 100 

Střední podniky – region 

Jihozápad do roku 2010/od 

roku 2011* 

39 / 34 7 / 6 46/40 54 / 60 100 / 100 

Velké podniky s výjimkou 

regionu Jihozápad 
34 6 40 60 100 

Velké podniky – region 

Jihozápad do roku 2010/od 

roku 2011* 

30,5 / 25,5 5,5 / 4,5 36/30 64 / 70 100 / 100 

* Rozhodným okamžikem pro určení míry podpory u projektů spadajících do regionu 

Jihozápad je okamžik schválení prvního řídicího dokumentu, např. byla-li projektová žádost 

podána na CRR ČR v listopadu 2010 a první Rozhodnutí bylo schváleno a vydáno 3. ledna 

2011, příjemce má nárok na dotaci ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů. 

Mikropodnik se považuje za malý podnik.  

Je-li žadatelem město, vystupuje vždy jako velký podnik.  

Rozhodne-li se město bonifikaci nevyužít, pro všechny žadatele v daném městě platí 

míra podpory jako pro velké podniky. 

Platby příjemcům probíhají formou ex-post plateb. Znamená to, že dotace bude příjemcům 

poskytnuta po ukončení realizace projektu, resp. po ukončení etapy projektu, na základě 
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předložené zjednodušené žádosti o platbu. Příjemce musí nejdříve veškeré náklady projektu 

uhradit a tuto skutečnost musí doložit účetními doklady a dalšími dokumenty.   

5.2.9 Způsobilé výdaje 

Výdaje jsou způsobilé, pokud jsou v souladu s:    

 článkem 56 nařízení č. 1083/2006, 

 článkem 7 nařízení č. 1080/2006, 

 Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti na programové období 2007 – 2013 – usnesení vlády č. 61/2007, 

 Metodickou příručkou způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013. 

Z hlediska obecného vymezení způsobilosti musí být výdaje přiměřené, musí odpovídat 

cenám v místě a čase obvyklým a musí být vynaloženy v souladu s principy: 

 hospodárnosti (minimalizace výdajů při respektování cílů projektu), 

 účelnosti (přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu), 

 efektivnosti (maximalizace poměru mezi vstupy a výstupy projektu). 

Způsobilé výdaje musí splňovat zejména následující podmínky:  

 musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a příslušné oblasti intervence a musí 

bezprostředně souviset s realizací projektu, 

 realizace projektu nesmí být ke dni schválení prvního řídicího dokumentu ukončena, 

 musí být zaplaceny před předložením příslušné monitorovací zprávy a zjednodušené 

žádosti o platbu,  

 musí být řádně doloženy průkaznými doklady. 

A. Způsobilé výdaje v aktivitě Revitalizace veřejného prostranství - aktivita 5.2a) a část 

aktivity 5.2c) 

Veřejným prostranstvím jsou podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, „všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 

přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání bez ohledu na vlastnictví 

k tomuto prostoru.“   

Počáteční datum pro způsobilost výdajů je 1. 1. 2007, datum ukončení způsobilosti výdajů 

je dáno datem ukončení konkrétního projektu. Realizace všech projektů musí být ukončena 

do 30. 11.2015. Realizace projektů nesmí být ukončena před schválením prvního řídicího 

dokumentu. 

Revitalizovaná veřejná prostranství musí být přístupná veřejnosti. 

Na revitalizovaných veřejných prostranstvích se mohou vybírat pouze poplatky, které by 

město vybíralo bez ohledu na realizaci projektu (např. vyplývající ze zákona). Žádné 

poplatky nesmí být vybírány nově či jejich výše se nesmí zvýšit nad rámec poplatků 

stanovených zákonem či místní vyhláškou. 
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Veškeré způsobilé výdaje v aktivitě Revitalizace veřejného prostranství: 

1. projektová dokumentace k vydání povolení stavby max. do výše 5 % celkových 

způsobilých výdajů projektu,  

2. technický dozor investora a autorský dozor projektanta, 

3. nákup služeb nezbytně souvisejících s revitalizací veřejných prostranství,   

4. nákup pozemků nezbytně související s realizací projektu max. do 10 % celkových 

způsobilých výdajů projektu, 

5. stavební práce:  

 výstavba a technické zhodnocení dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, 

pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, 

autobusových čekáren, 

 výstavba a technické zhodnocení technické infrastruktury: zařízení na odtok 

přívalových vod a další protipovodňová zařízení, dešťová kanalizace, opatření na 

odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení kabelovým vedením, výstavba a 

modernizace veřejného osvětlení, zavlažovací systémy, 

 budování či modernizace nekomerčních rekreačních a sportovních ploch, 

 úpravy a zřizování dětských hřišť,  

 úpravy a zřizování vodních ploch (výdaje na koupaliště nejsou způsobilé),   

 zřizování a úpravy vodních zdrojů, např. vrt pro využití zavlažování veřejného 

prostranství, 

6. parkové úpravy, např. výsadba a obnova zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých 

ploch,  

7. pořízení a obnova městského mobiliáře, např. lavičky, odpadkové koše, zábradlí, stojany 

na kola, informační tabule, ochrana stromů, orientační systémy, kamerový systém, 

8. výdaje na povinnou publicitu vyplývající z Pravidel pro provádění informačních a 

propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky), 

9. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 

10. daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neexistuje zákonný nárok na její odpočet ve 

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty daně na vstupu. 

B. Způsobilé výdaje v aktivitě Regenerace bytových domů - aktivita 5.2b) a část aktivity 

5.2c) 

Podpora zaměřená na regeneraci společných částí bytových domů musí mít charakter 

technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na 

provádění oprav či údržby.  

Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do 

původního a provozuschopného stavu.  

Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy 

jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku uvedeného do používání v aktuálním roce.  

Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku. 

Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu účelu nebo 

technických parametrů.  
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Bytový dům je pro účely aktivity Regenerace bytových domů v IOP definován takto: 

 více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je 

k tomuto účelu určena, 

 má nejméně čtyři samostatné byty, 

 budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty.  

Počáteční datum způsobilosti výdajů je nejdříve den uvedený na potvrzení o způsobilosti 

projektu, které CRR ČR zašle žadateli po posouzení přijatelnosti. Před datem vydání 

potvrzení nesmí být zahájeny stavební práce, nesmí být uzavřena smlouva  

s dodavatelem nebo dán závazný příslib objednávky.  

Datum ukončení způsobilosti výdajů je dáno datem ukončení konkrétního projektu. 

Realizace všech projektů musí být ukončena do 30. 11.2015 

Způsobilé jsou pouze výdaje do společných částí bytových domů.  

Způsobilé jsou pouze investiční výdaje (pořizovací cena převyšuje částku 40 000,- Kč, 

případně jinou částku stanovenou dle interních postupů příjemce), tzn., příjemce účtuje při 

dodržení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, případně svých interních 

směrnic, výdaje projektu jako pořízení investic (zhodnocení dlouhodobého hmotného 

majetku). 

Poznámka: Kategorie technického zhodnocení není kategorií majetkovou v právním slova 

smyslu. U SVJ se může vyskytovat prakticky pouze technické zhodnocení cizího majetku, 

neboť samo SVJ žádný majetek nevlastní, pouze jej spravuje (až na výjimky). Pokud tedy 

vlastníci majetku – vlastníci bytových jednotek a spoluvlastníci společných částí – dají SVJ 

svůj souhlas s provedením technického zhodnocení, pak může SVJ technické zhodnocení 

provést a účtovat o něm. 

SVJ může o technickém zhodnocení účtovat jako o pořízení investic – dlouhodobý hmotný 

majetek, resp. nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.  

 

Veškeré způsobilé výdaje v aktivitě Regenerace bytových domů: 

1. modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku:  

 zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, střechy, výměna oken, vnějších 

dveří), zateplení vnitřních konstrukcí, 

 pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné 

soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, 

výtahu, výměna elektrických kabelů ve společných částech domu a přívodů 

k jednotlivým elektroměrům), 

Společná část např. splaškové kanalizace, vodovodu či teplovodu začíná od paty 

domu.  

 odstranění statických poruch domů (např. nosných zdí a základových zdí, stropních 

konstrukcí), 

 rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společných částí (schodiště, 

chodby, střechy), 

 sanace základů a hydroizolace spodní stavby, 
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 rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů), 

2. vybudování sociálních bytů z nevyhovujících bytů anebo z nebytových prostor a objektů 

včetně zařízení sociálních bytů (umyvadlo, sprcha, WC, kuchyňská linka a vařič), které je 

součástí investice při pořízení sociálního bytu, v maximální výši způsobilých výdajů 

15 000 Kč na 1 m
2
 plochy bytu, 

3. výdaje na povinnou publicitu vyplývající z Pravidel pro provádění informačních a 

propagačních opatření (viz příloha č. 3 Příručky), pokud jsou zaúčtovány jako pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku, 

4. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 

5. daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud neexistuje zákonný nárok na její odpočet ve 

smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

Nezpůsobilými výdaji ve všech aktivitách jsou především: 

 výdaje bez přímého vztahu k projektu, 

 výdaje nesplňující principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti, 

 část pořizovací ceny při nákupu pozemků, která je vyšší než cena zjištěná znaleckým 

posudkem, 

 nákup pozemků za částku převyšující 10 % celkových způsobilých výdajů projektu, 

 pořízení staveb a použitého zařízení, 

 služby spojené s administrací projektu a zpracováním projektové žádosti, 

 projektová dokumentace u aktivit typu regenerace bytových domů, 

 neinvestiční výdaje u aktivit typu regenerace bytových domů, 

 výstavba, rekonstrukce a modernizace budov (např. parkovací domy) u aktivit typu 

revitalizace veřejného prostranství, 

 výdaje vzniklé nad rámec řídicího dokumentu, 

 náklady na výběrová a zadávací řízení, 

 umělecká díla, na která se vztahuje právo autorské a práva s ním související,  

 DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu; pokud u organizace 

existuje dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně 

z přidané hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit odpočet daně z přidané 

hodnoty uplatňován není, 

 splátky půjček a úvěrů, 

 úroky z úvěrů, 

 sankce a penále, 

 výdaje na bankovní záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní 

a správní poplatky, 

 výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce 

nerespektoval zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, příp. postupy stanovené touto Příručkou. 

Každý způsobilý výdaj doložený průkaznými účetními či daňovými doklady lze uplatnit 

pouze jedenkrát, tzn., že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v jiném 

dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů ani v jiné oblasti intervence IOP. 
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Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, 

jiného operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních 

veřejných rozpočtů, např. programů Panel, Zelená úsporám, krajských dotačních titulů, 

ani z jiných finančních mechanizmů nebo nástrojů finančního inženýrství města, např. 

zvýhodněné úvěry z fondů měst.  

Pokud vzniknou v projektu nezpůsobilé výdaje, musí být vždy financovány ze zdrojů 

příjemce. 

 

5.2.10 Monitorovací indikátory  

Žadatel v žádosti o dotaci uvede hodnoty, které plánuje realizací svého projektu dosáhnout. 

Pro projekty v aktivitě 5.2a) žadatel zvolí indikátor č. 331300.  

Pro projekty v aktivitě 5.2b) zvolí indikátor č. 331200. Pokud budou v aktivitě 5.2b) projekty 

zaměřené na zateplení obvodového pláště, výměnu výplní otvorů, zateplení střechy nebo 

zateplení podlahy, uvede žadatel také indikátor č. 331500. 

Pilotní projekty ve vybraných romských lokalitách realizované v aktivitě 5.2c) se skládají  

z aktivit a) a b), žadatel proto zvolí indikátor č. 331300 nebo č. 331200, případně také 

indikátor č. 331500.  

Ke každému indikátoru musí být v žádosti přiřazen jeho název, počáteční hodnota a cílová 

hodnota. Jako počáteční hodnota všech indikátorů se uvádí vždy nula, cílovou hodnotu 

stanovuje žadatel podle podmínek svého projektu. Tyto hodnoty pak budou uvedeny v řídicím 

dokumentu a jejich naplnění je pro příjemce závazné.  

Nesplnění stanovených indikátorů v době realizace projektu může vést ke krácení nebo 

nevyplacení dotace. Jejich neudržení po dobu pěti let od ukončení realizace projektu může mít 

charakter porušení rozpočtové kázně s následkem finanční sankce. Sankce jsou stanoveny 

v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

Tabulka 5 Indikátory výsledku 

Kód 

národního 

číselníku 

Indikátor 

 

Měrná 

jednotka 

Počáteční 

hodnota 

Cílová hodnota 

331200 Počet regenerovaných bytů 

(5.2b,c) 
Počet 0  x 

331300 Plocha revitalizovaného území 

(5.2a,c) 
m

2 
0  x 

331500 

 

Úspora spotřeby energie 

bytových domů (5.2b,c) % 0  x 

Vysvětlující popis vybraných indikátorů: 

Počet regenerovaných bytů – počet bytových jednotek v bytových domech, ve kterých 

budou provedeny stavební úpravy ke zlepšení fyzického stavu budov, tzn. např. energeticky 

efektivní sanace, odstranění statických poruch nosných konstrukcí a konstrukčních nebo 
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funkčních vad, modernizace a rekonstrukce technického vybavení domů, vybudování 

sociálních bytů z nevyhovujících bytů anebo z nebytových prostor, objektů. 

Poznámka: Má-li projekt za cíl modernizaci výtahu, otopné soustavy či výměnu rozvodů tepla 

v bytovém domě, do cílové hodnoty indikátoru se uvede celkový počet všech bytů v tomto 

obytném domě. 

Plocha revitalizovaného území – celková výměra vymezené plochy v problémovém sídlišti, 

na které budou prováděny konkrétní úpravy vedoucí ke zvýšení kvality života obyvatel sídlišť 

včetně zvýšení bezpečnosti. 

Úspora spotřeby energie bytových domů – snížení spotřeby energie v bytových domech na 

území problémových sídlišť, vyjádření rozdílu spotřeby energie (dodané energie na vstupu do 

budovy) před provedením energetických sanací obytných budov a po jejich dokončení. 

Poznámka: Pro určení úspory energie je nutné použit Průkaz energetické náročnosti budovy 

(tzv. PENB) a Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy. Jejich součástí jsou 

doporučení vedoucí k úspoře. Naplnění indikátoru se bude sledovat na základě splnění všech 

doporučení v průkazu. Pokud se příjemce od doporučení v průkazu energetické náročnosti 

budovy odchýlí, musí počítat s tím, že bude na konci realizace vyžadován nový průkaz (včetně 

Protokolu k průkazu o energické náročnosti budovy), kterým se doloží splnění indikátoru, ke 

kterému se zavázal v žádosti. Příjemce může být vyzván k doložení nového průkazu také 

 v průběhu administrace Oznámení o změně. 

Podrobný popis monitorovacích indikátorů je uveden v metodických listech monitorovacích 

indikátorů (příloha č. 19 Příručky). 
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6. Zpracování projektu 

6.1. Příprava projektu 

Tato kapitola představí vhodné a doporučené postupy pro rozpracování projektu před 

vyplňováním projektové žádosti.  

Projektem pro potřeby této Příručky rozumíme činnost prováděnou příjemcem směřující k 

předem stanovenému a jasně definovanému cíli se stanoveným začátkem a koncem a za 

účelem dosažení požadovaného výsledku. Jedná se o konkrétní aktivity realizované 

příjemcem a spolufinancované z prostředků EU a z národních veřejných zdrojů.  

Charakteristika aktivit, které chcete v projektu uskutečnit, bývá rozhodujícím vodítkem pro 

výběr zdroje financování projektu. Je třeba si ověřit, které dotační programy lze využít a za 

jakých podmínek.  

Při zjišťování informací se pokuste zjistit: 

 Jsem oprávněným žadatelem o dotační podporu? 

 Nachází se můj projekt v zóně vybrané městem pro IPRM? 

 Schválilo ministerstvo pro místní rozvoj IPRM? 

 Je můj projektový záměr v souladu se zaměřením a cíli oblasti podpory? 

 Je rozsah plánovaných projektových aktivit v souladu s podporovanými aktivitami? 

 Jsou výdaje na plánované aktivity způsobilé? 

 Jaká je struktura financování a jak veliké podpory může projekt dosáhnout? 

Projektový záměr má mít jasný cíl, nástroje, kterými budou cíle dosaženy, a reálně nastavené 

výstupy. Jednotlivé části projektu si nesmějí vzájemně odporovat a musí být provázány. 

6.2. Cíl projektu 

Pro jasné stanovení cílů je nutné brát v úvahu nejen zaměření projektu, ale také čas a 

prostředky, které budete mít k dispozici. Stěžejní otázkou je udržitelnost projektu po dobu 

pěti let od ukončení realizace projektu. 

Cíl projektu: 

 musí odpovídat cílům 5. prioritní osy v IOP, 

 musí být reálně dosažitelný v daném čase a za daných podmínek, 

 musí být měřitelný, aby bylo možné po ukončení projektu prokázat jeho naplnění 

pomocí kvantifikovaných údajů (indikátory), 

 musí být udržitelný po dobu pěti let od ukončení realizace. 
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6.3. Klíčové aktivity 

Je nutné vymezit aktivity projektu, jejichž realizace povede k dosažení jeho cílů, a jejich 

časový sled neboli harmonogram. 

Promyslete si: 

 co bude náplní každé aktivity projektu, 

 jak dlouho bude aktivita, případně její jednotlivé části, probíhat, 

 zda a jak je aktivita provázána s ostatními aktivitami, 

 kdo bude v projektu za tuto aktivitu zodpovědný, 

 jak velký tým lidí bude nutné zajistit pro její zdárný průběh, 

 jaké budou nároky na technickoorganizační zajištění realizace aktivity. 

V harmonogramu se zaměřte na reálné časové rozpětí jednotlivých aktivit a jejich návaznost. 

Harmonogram realizace musí být plánován s ohledem na maximální dobu trvání projektu a 

pravděpodobné datum zahájení realizace projektu.  

6.4. Rizika projektu 

Identifikujte především rizika pro průběh realizace, která nebudou způsobena vnějšími 

okolnostmi a která můžete alespoň částečně eliminovat či si připravit varianty jejich řešení.  

Příklady rizik projektu: 

 prodloužení doby realizace některé z aktivit, resp. nedodržení harmonogramu, 

 problémy se zadávacím/výběrovým řízením, 

 změny v realizačním týmu, například odstoupení manažera, koordinátora nebo 

některého odborného pracovníka, 

 odstoupení partnera, resp. neplnění závazků plynoucích z uzavřené partnerské 

smlouvy, 

 nedostatek financí na úhradu nezpůsobilých výdajů projektu, 

 riziko nezajištění udržitelnosti projektu. 

6.5. Horizontální témata 

Specifikem projektů, které se ucházejí o podporu z ERDF, je jejich vazba na prioritní témata 

EU. Pro období 2007–2013 EU vytyčila dvě horizontální témata: 

Rovné příležitosti 

Princip rovných příležitostí znamená nediskriminaci na základě pohlaví, rasy, etnického 

původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma 

rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny, jako jsou migranti, 

dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných 

oblastí, drogově závislí, osoby propuštěné z výkonu trestu, absolventi škol; souhrnně skupiny 

ohrožené sociálním vyloučením. 

Udržitelný rozvoj 

Pojem udržitelný rozvoj je zúžen na životní prostředí a jeho ochranu. 
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7. Jak podat projektovou žádost  

 

 

7.1. Výzva vyhlášená městem  

Město po schválení IPRM a po podpisu dohody o realizaci IPRM s ministerstvem pro místní 

rozvoj vyhlásí výzvu a provede výběr nejvhodnějších projektů k dosažení cílů IPRM. 

Žadatelé/příjemci budou postupovat při přípravě a v průběhu realizace projektů podle této 

Příručky pro žadatele a příjemce. Spolu s touto příručkou může město ve výzvě zveřejnit 

svoje specifické požadavky týkající se předmětu a harmonogramu výzvy, požadavků na 

zpracování žádosti a rozsahu požadovaných příloh. Zároveň město zveřejní způsob hodnocení 

a výběru žádostí. 

Po pečlivém prostudování Příručky a výzvy žadatel vyplní žádost v BENEFIT7, po finálním 

uložení ji vytiskne, přiloží přílohy požadované městem ve výzvě a ve stanoveném počtu 

vyhotovení předloží městu. Žádost musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo osoba jím 

pověřená.  

Řídicí výbor IPRM a orgány města schválí seznam projektů doporučených k podpoře a 

případné pořadí projektů náhradních. Seznamy město poskytne ŘO IOP. Všem doporučeným 

projektům město vystaví dle poskytnutého vzoru potvrzení, že předkládaný projekt je součástí 

schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. Město vrátí dokumentaci  

k projektům žadatelům. 

7.2. Výzva vyhlášená MMR  

MMR vyhlásilo kontinuální výzvu pro předkládání projektových žádostí 22. května 2009. 

Žadatel v termínu stanoveném ve výzvě předloží žádost a povinné přílohy na místně 

příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj ČR.  
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Upozornění: Žadatel předloží projektovou žádost Centru pro regionální rozvoj až ve 

chvíli, kdy získá od města potvrzení, že jeho projekt je součástí schváleného IPRM a je  

v souladu s jeho cíli a prioritami.  

Projektové žádosti je možné předkládat průběžně do vyčerpání finanční částky. O případném 

ukončení výzvy budou žadatelé informováni 20 pracovních dní před termínem ukončení 

výzvy na uvedených internetových stránkách. 

Vyhlášení, příp. ukončení, výzvy se zveřejňuje: 

 v tisku,  

 na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR, www.mmr.cz, 

 na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy, 

 na stránkách http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2, 

 na internetových stránkách Centra pro regionální rozvoj ČR, www.crr.cz, 

 na stránkách měst realizujících IPRM. 

 

Poskytování informací žadatelům 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – odbor řízení operačních programů, 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – odbor politiky bydlení,  

Centrum pro regionální rozvoj ČR – pobočky, 

Manažer IPRM v daném městě.  

Přehled kontaktních pracovníků (s výjimkou manažerů IPRM, jejichž kontaktní údaje 

poskytuje konkrétní město) je uveden v příloze č. 4 této Příručky.  

Doporučení žadatelům: Využívejte oficiální informační místa pro žadatele a konzultujte 

svoje projektové záměry. CRR ČR poskytuje konzultace ohledně zpracování projektové 

žádosti, hlášení o pokroku a monitorovací zprávy v IS Benefit7 nebo například při přípravě 

a realizaci zadávacího a výběrového řízení, které se žadatelům doporučuje konzultovat 

především. Konzultacemi se můžete vyhnout případným problémům v budoucnosti a 

vyvarovat se některých chyb.  

Upozornění: Pracovníci na informačních místech budou zodpovídat dotazy vztahující se 

k realizaci projektu IOP, ale nemohou za žadatele/příjemce zpracovávat projektovou žádost 

nebo některé z povinných příloh či vypracovávat zadávací dokumentaci k výběrovým/ 

zadávacím řízením, hlášení o pokroku, etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu včetně 

zjednodušené žádosti o platbu a hlášení o udržitelnosti projektu. Tento přístup je zastáván z 

důvodu zamezení možného zvýhodňování některých žadatelů nebo možného konfliktu 

zájmů. 

 

http://www.mmr.cz/
http://www.strukturalni-fondy.cz/Vyzvy
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.crr.cz/
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Forma a způsob podání projektové žádosti 

Vytištěné žádosti budou přijímat pobočky CRR ČR se sídlem v každém regionu 

soudržnosti (NUTS 2) mimo pobočku CRR ČR pro Prahu. 

Adresy poboček jsou uvedeny v příloze č. 4 této Příručky. 

Forma žádosti 

Projektová žádost (dále jen „žádost“) musí být zpracována v elektronické formě v aplikaci IS 

BENEFIT7, která je k dispozici na webových stránkách www.euzadost.cz. Data jsou 

chráněna proti neoprávněnému přístupu přihlašovacím jménem a heslem žadatele, takže není 

třeba se obávat zneužití rozpracovaného projektu. 

V případě potřeby lze přístup k žádosti povolit dalším osobám prostřednictvím parametrů 

vyplněných v systému BENEFIT7. Přístup je vždy omezen na registrované uživatele, kteří se 

musí přihlásit svým přihlašovacím jménem a heslem. Uživatelé mohou mít nastavená různá 

práva přístupu: mohou být „čtenáři“ nebo mohou mít právo do žádosti aktivně psát a tím ji 

měnit. 

Žádost a všechny přílohy je třeba vyplnit pečlivě a co nejsrozumitelněji, aby byl v průběhu 

hodnocení žádosti správně pochopen jejich obsah, především způsob dosažení cílů projektu, 

přínosy projektu a jeho příspěvek k dosažení cílů programu. 

Postup pro zpracování a podání elektronické žádosti je uveden v příloze č. 5 Pokyny pro 

vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7. Důrazně doporučujeme se jím řídit. 

Žádost musí být odevzdána na CD a v tištěné podobě (po finálním uložení), kterou žadatel 

získá výtiskem finalizované sestavy vyplněného formuláře projektové žádosti zpracované 

v aplikaci Benefit7. Tu musí podepsat statutární zástupce žadatele nebo jím pověřená 

osoba, kterou k takovému úkonu statutární zástupce zmocnil. V tomto případě je nutné, aby 

k žádosti byl připojen dokument dokládající toto zmocnění. V případě, že žadatel nemá 

povinnost zřídit statutární orgán, žádost podepíše jiná osoba oprávněná jednat jménem 

žadatele.  

Upozornění:  

Pokud bytový dům vlastní několik subjektů a žádat za všechny bude jeden z nich, musí se 

prokázat pověřením od jednotlivých subjektů k podání projektové žádosti a k podepisování 

všech dokumentů, které se týkají projektu. Důrazně doporučujeme závazky a povinnosti 

vyplývající z realizace projektu ošetřit mezi vlastníky smluvně. Za realizaci projektu vždy 

odpovídá osoba, která podala žádost a na kterou je vydán řídicí dokument.  Pokud realizace 

projektu nebude dobře smluvně, organizačně a finančně zajištěna, hrozí riziko vracení dotace. 

Žadatel, který hodlá žádat o podporu ve více aktivitách: a) - Revitalizace veřejných 

prostranství, b) - Regenerace bytových domů, c) – Pilotní projekty - Revitalizace 

veřejných prostranství, c) – Pilotní projekty - Regenerace bytových domů), musí vyplnit 

pro každou aktivitu samostatnou žádost v IS BENEFIT7. Důvodem je rozdílný systém 

financování. Ve všech čtyřech aktivitách mohou žádat jen obce, ostatní subjekty (viz 

kapitola 5.2.4 Příručky) mohou žádat v aktivitě b) - Regenerace bytových domů a 

aktivitě c) – Pilotní projekty - Regenerace bytových domů.  

http://www.euzadost.cz/
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ŘO IOP doporučuje vypracovat v každé aktivitě žádost rozdělenou na etapy místo 

několika menších žádostí. Je to pro žadatele mnohem méně administrativně náročné. 

Počet etap není omezen. Každá etapa by však měla být ukončena kontrolovatelným 

výstupem, kterým jsou např. vyměněná okna nebo výtah. 

Kromě tištěné žádosti předloží žadatel dvakrát první dvě stránky projektové žádosti, tj. po 

vytištění projektové žádosti dvakrát vytiskne stránky č. 1 a 2 nebo je dvakrát okopíruje. 

Stránky slouží jako předávací protokol pro převzetí žádosti na příslušné pobočce CRR ČR. 

K tištěné žádosti musí být přiloženy všechny relevantní povinné přílohy. 

Přílohy je nutné se žádostí svázat s výjimkou přílohy č. 6 Projektová dokumentace.  

Přílohy: 

 jsou předkládány v jednom vyhotovení, 

 jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií s výjimkou dokumentace k zadávacím a 

výběrovým řízením, kterou stačí předložit v  kopii s podepsaným čestným prohlášením, že 

kopie odpovídá originálu; 

 musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto 

seznamu seřazené; pokud přílohy obsahují více než 1 list, musí být listy pevně svázané  

v nerozebíratelném vyhotovení formátu A4; pokud charakter či rozsah příloh neumožňuje 

jejich pevné svázání v nerozebíratelném vyhotovení formátu A4, použije žadatel jiný 

postup, zamezující neoprávněnému nakládání; 

 v případě, že je některá z povinných příloh pro žadatele nerelevantní, uvede tuto 

skutečnost do projektové žádosti v BENEFIT7 na záložce Přílohy projektu (políčko 

Popis). 

Projektovou žádost a přílohy žadatel předloží v listinné podobě a na nosiči CD. Pokud je 

některá příloha příliš rozsáhlá, předkládá ji jen na CD.  

Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou přílohu a při číslování naváže na 

poslední číslo povinné přílohy. Přílohy, na kterých je uvedena kolonka pro podpis žadatele, 

musí statutární zástupce žadatele nebo osoba jím pověřená podepsat. 

Seznam povinných příloh předkládaných na CRR ČR: 

1. Seznam příloh 

Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout. 

2. Doklad o partnerství - tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti 

partneři. Dokladem o partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery 

vymezující jejich úlohu, práva a povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti 

projektu.  

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu:  

 výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující 

dotčené parcely pro projekty v aktivitách Revitalizace veřejného prostranství, 

 výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující 

dotčenou budovu pro projekty v aktivitách Regenerace bytových domů. 

4. Prokázání právní subjektivity žadatele - v případě obce a fyzických nepodnikajících 

osob vlastnících bytový dům není nutné dokládat. 
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Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu, doklady  

o registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, případně další doklady, 

které jsou na základě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.  

 Obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, registrované církve a 

náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby: zakladatelská smlouva či 

zakládací listina, rozhodnutí o registraci (v případě církve, náboženské společnosti 

a církevní právnické osoby), výpis z příslušného rejstříku, do kterého se 

organizace zapisuje, doklad o přidělení  IČ (výpis z registru ekonomických 

subjektů ČSÚ). 

 Občanská sdružení: stanovy sdružení s označením dne registrace, doklad  

o přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ). 

 Podnikatelské subjekty: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list/výpis 

ze živnostenského rejstříku u podnikajících fyzických osob (nebo obojí, pokud jde 

o fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku); doklad o přidělení IČ (fyzické 

osoby podnikající, kterým bylo přiděleno IČ) nebo doklad o příjmech z podnikání 

v oblasti poskytování bydlení (fyzická osoba podnikající bez IČ). Osoba, která 

podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů 

(§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), předloží 

osvědčení podle tohoto zvláštního předpisu.  

 Vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek: výpis z rejstříku 

společenství vlastníků jednotek. 

 Ostatní právnické osoby vlastnící bytový dům: předloží dle typu právní formy 

doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu, doklady o registraci, 

pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, případně další doklady, které 

jsou na základě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace. 

5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního 

zákona vyžadováno. 

6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy 

a řezy, položkový rozpočet včetně krycího listu a harmonogram prací.  

7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění:  

 pravomocné stavební povolení, 

 veřejnoprávní smlouva, 

 písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné 

prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení 

ohlášeného stavebního záměru. 

Platný doklad o povolení stavby je třeba předložit na pobočku CRR ČR 

nejpozději před podpisem smlouvy mezi příjemcem dotace a dodavatelem služeb 

a prací spojených s realizací daného projektu. 

8. Doklady k monitorovacímu indikátoru č. 331500 „Úspora spotřeby energie 

bytových domů“, žadatel si zvolí jednu z následujících variant. 
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A) Dva platné a plně odpovídající průkazy energetické náročnosti budovy (dále 

PENB) podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., kterou k datu účinnosti od 1. 4. 2013 

nahradila vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Doporučená 

opatření, uvedená v průkazu, se musí shodovat s aktivitami, které žadatel plánuje 

realizovat v rámci aktivity „Regenerace bytových domů z programu IOP“.  

 

Žadatel musí předložit: 

- 1x PENB s jednoznačným a plně odpovídajícím údajem platným pro stav před realizací 

projektu a  

- 1x PENB s jednoznačným a plně odpovídajícím (odborně nasimulovaným) údajem platným 

pro stav po realizaci projektu.  

Zpřesňující postup je uvedený v příloze č. 19 „Metodické listy monitorovacích indikátorů“, 

jmenovitě MI č. 331500 nazvaný: „Úspora spotřeby energie bytových domů“. 

B) Jeden platný a plně odpovídající „Průkaz energetické náročnosti budovy (dále 

PENB) a jeden platný a plně odpovídající „Protokol k průkazu energetické náročnosti 

budovy“, podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., kterou k datu účinnosti od 1. 4. 2013 nahradila 

vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, ve kterém se doporučená opatření 

musí shodovat s aktivitami, které žadatel plánuje realizovat v rámci aktivity „Regenerace 

bytových domů z programu IOP“.  

Žadatel musí předložit: 

- 1x PENB a  

- 1x „Protokol k průkazu energetické náročnosti“.  

Oba požadované podklady společně vykazují jednoznačné a plně odpovídající hodnoty - před 

a (odborně nasimulovaný) stav po realizaci projektu.  

Zpřesňující postup je uvedený v příloze č. 19 „Metodické listy monitorovacích indikátorů“, 

jmenovitě MI č. 331500 nazvaný: „Úspora spotřeby energie bytových domů“. 

V obou variantách dokladování musí žadatel (příjemce) sám zajistit, aby v předávaných 

podkladech byla čitelně, zřetelně a viditelně uvedena odpovídající informace (vepsaná 

strojově či ručně), že se v jednom případě jedná o konečnou hodnotu vztahující se ke stavu 

před realizací projektu, a ve druhém případě, že se jedná o konečnou hodnotu vztahující se 

ke stavu po realizaci projektu. 

Uvedené podmínky a požadované doklady jsou povinnou přílohou v případě snížení 

energetické náročnosti budovy v rámci: 



                                  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

 

 

Příručka pro žadatele a příjemce 

ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ 

V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 

Vydání 10, platnost od 6. června2014 

 Strana 33 z 78 

 

 

 zateplení obvodového pláště, 

 výměna výplní otvorů (okna, vnější dveře), 

 zateplení střechy/podlahy.  

Průkaz energetické náročnosti budovy nelze nahradit energetickým auditem.  

9. Potvrzení o výběru projektu. 

10. Ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace 

projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c). 

11. Kopie řídicího dokumentu jako potvrzení o zahájení realizace projektu v rámci 

aktivity 3.1 b) IOP (relevantní jen pro aktivitu 5.2 c). 

12. Informace o identifikaci právnických osob, viz příloha č. 20 Příručky. 
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Seznam nepovinných příloh předkládaných na CRR ČR: 

1. Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním 

zástupcem.  

2. Dokument dokládající zmocnění k podání projektové žádosti a k podepisování 

všech dokumentů, které se týkají projektu, vydaný vlastníky bytového domu pro 

případ, kdy bytový dům vlastní několik subjektů a jeden z nich bude žádat za 

všechny. 

Způsob podání projektové žádosti na CRR ČR  

Na obal žádosti uveďte:  

1. výzva 07 

2. IOP - prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje 

podporovaná aktivita  5.2 a) - Revitalizace veřejných prostranství 

 5.2 b) - Regenerace bytových domů 

 5.2 c) - Pilotní projekty - Revitalizace veřejných prostranství 

                                   5.2 c) - Pilotní projekty - Regenerace bytových domů 

3. úplný název žadatele 

4. adresa žadatele. 

Všechny uvedené náležitosti lze automaticky vygenerovat prostřednictvím BENEFIT7 – 

„Štítek na obálku“, který žadatel nalepí na obal. Štítek na obálku se tiskne jako samostatná 

poslední strana po finalizaci projektové žádosti. 

Způsob doručení 

 osobní doručení, 

 doručení poštou, 

 kurýrní či jinou podobnou službou. 

Rozhodným okamžikem je datum a čas doručení projektové žádosti na pobočku CRR ČR, 

nikoli datum jejího odeslání. Rizika plynoucí ze zvoleného způsobu doručení nese žadatel. 

Příjem žádostí na CRR ČR probíhá v pracovní dny od 9 do 14 hod. Mimo tyto hodiny lze 

žádost osobně doručit jen na základě předchozí domluvy s pracovníky pobočky CRR ČR. 

Pracovník pobočky CRR ČR podepíše předávací protokol, tj. okopírované nebo vytištěné 

první dvě strany žádosti, které slouží jako potvrzení o příjmu žádosti s uvedením žadatele, 

názvu projektu, data a času převzetí. Potvrzení o příjmu žádosti předá pracovník CRR ČR 

žadateli v případě osobního odevzdání ihned, v ostatních případech je zašle poštou.  

 

7.3. Orientační harmonogram administrace projektů 

Orientační harmonogram uvádí jednotlivé kroky administrace projektové žádosti. 

V případě, že je žadatel vyzván k doplnění nebo opravě žádosti, běh uvedených lhůt se 

přerušuje. Předpokládá se, že lhůty budou efektivně kráceny. 
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Tabulka 6 Orientační harmonogram administrace projektů 

 Max. počet pracovních 

dnů od ukončení 

předchozí činnosti 

Počet pracovních dnů 

od předložení projektu 

na CRR ČR/* 

 

 

Příjem projektů na CRR ČR 

Ode dne vyhlášeného ve výzvě ŘO IOP probíhá 

kontinuální příjem žádostí na CRR ČR do 

vyčerpání alokace pro tuto výzvu 

Posouzení přijatelnosti projektů 5 5 

Kontrola formálních náležitostí 2 7 

Ex-ante analýza rizik 5 12 

Kontroly ex-ante 40 52 

Oznámení výsledků kontrol projektů ŘO IOP 

a předání Seznamu projektů doporučených 

k poskytnutí dotace 

5 57 

Schválení projektů vedením ŘO IOP 5 62 

Zaslání oznámení žadatelům 5 
nepočítá se do celkové 

lhůty 

Vydání a schválení řídicího dokumentu 

do 3 měsíců od schválení 

projektů (orientačně 60 

pracovních dnů) 

122 

Kompletace řídicího dokumentu s 

Podmínkami 
10 132 

7.4. Posuzování žádosti 

Fáze posuzování projektové žádosti:  

 posouzení projektu podle obecných kritérií přijatelnosti,   

 posouzení projektu podle specifických kritérií přijatelnosti, 

 kontrola formálních náležitostí,  

 provedení ex-ante analýzy rizik projektu,  

 kontrola ex-ante na místě. 

Posouzení žádostí zabezpečuje místně příslušná pobočka CRR ČR.  

Upozornění: Nebude-li projektová žádost v souladu s výzvou, Příručkou, nesplní-li 

kritéria přijatelnosti, kritéria formálních náležitostí a neprojde-li úspěšně ex-ante 

analýzou rizik a kontrolou ex-ante na místě nebo administrativní, bude z procesu 

hodnocení vyřazena, i když žadatel obdržel od města potvrzení o výběru projektu. 

Projektovou žádost může žadatel opravit a podat ji znovu na pobočku CRR ČR. 

Předtím je třeba požádat město o vydání nového potvrzení o výběru projektu. Toto 

opatření slouží k tomu, aby město bylo informováno o provedených změnách 

v projektové žádosti. 
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Posouzení přijatelnosti projektu 

Při kontrole přijatelnosti se posuzuje, zda projekt splňuje všechna obecná a specifická kritéria 

přijatelnosti. Hodnotí se odpověďmi ANO (splněno) nebo NE (nesplněno). Každou žádost 

hodnotí 2 pracovníci nezávisle na sobě.  

V případě, kdy není možné posoudit přijatelnost projektu, je žadatel vyzván k doplnění 

informací. Lhůta pro posouzení přijatelnosti projektu se pozastavuje do doby, než žadatel 

zašle doplňující informace. Na zaslání doplňujících informací se žadateli stanovuje lhůta 

15 pracovních dnů od potvrzení převzetí výzvy k doplnění. Pokud doplňující informace 

vyžádané na základě kontroly přijatelnosti jsou stále nedostačující a není možné provést 

opětovné posouzení přijatelnosti, je možné žadatele vyzvat k opakovanému doplnění. Celkově 

je možné vyzvat k doplnění maximálně 2x. Lhůta je stejná jako v případě prvního vyzvání. 

V případě, že projekt nesplňuje kterékoli kritérium nebo žadatel nedodrží lhůtu pro 

doplnění informací, bude vyřazen z procesu dalšího hodnocení. O vyřazení informuje 

žadatele písemně CRR ČR s uvedením kritérií přijatelnosti a lhůt, které projekt nesplňuje, 

včetně odůvodnění. V dopise se zároveň oznamuje žadateli, že na dotaci z IOP není podle  

§ 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, právní 

nárok. Nelze tudíž aplikovat obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno soudní 

přezkoumání. Žadatel může požádat o přešetření správnosti postupu, více viz kapitola 9 

Stížnosti a odvolání. 

U projektů typu Regenerace bytových domů zašle CRR ČR žadateli do 5 pracovních dní 

od ukončení posouzení přijatelnosti potvrzení o způsobilosti projektu. Účelem tohoto 

potvrzení je potvrdit shodu s pravidly veřejné podpory. Datum uvedené na potvrzení je 

počátečním datem způsobilosti výdajů u projektu. Od tohoto dne může žadatel zahájit 

stavební práce, uzavírat smlouvy s dodavateli nebo provádět závazné přísliby objednávek 

zařízení. 

Obecná kritéria přijatelnosti: 

 žádost se vztahuje pouze na jednu oblast intervence IOP, 

 projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a aktivitami příslušné oblasti intervence, 

 projekt odpovídá pokynům nastaveným v příslušné výzvě,  

 projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů a 

povolené období v případě, že tyto hranice byly pro danou oblast intervence případně 

příslušnou výzvu stanoveny, 

 projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IOP, 

 žadatel splňuje definici příjemce u příslušné oblasti intervence a vymezení v příslušné 

výzvě. 

Specifická kritéria přijatelnosti: 

 požadovaná dotace se vztahuje pouze ke způsobilým výdajům stanoveným pro 

příslušnou oblast podpory, 

 projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory pro příslušnou oblast podpory, 

 v projektu jsou popsána všechna zadávací řízení, pokud s nimi projekt počítá, popis 

zadávacích řízení nevykazuje rozpor s příslušnou legislativou, 

 projekt je součástí IPRM schváleného ŘO IOP nebo ŘO ROP, 
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 projekt do aktivity 5.2c bude realizován v problémové zóně, kde byla zahájena 

realizace projektu z IOP oblasti intervence 3.1 a nebo z OP LLZ oblasti intervence 3.2, 

 rozpočet je jednoznačně strukturovaný a způsobilé výdaje v rozpočtu jsou reálné. 

 

Kontrola formálních náležitostí 

Pokud projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti, provede CRR ČR kontrolu formálních 

náležitostí. Hodnotí se odpověďmi ANO (splněno) nebo NE (nesplněno) a zjišťuje se, zda: 

 žádost byla podána v předepsané formě (v elektronické podobě, vytištěná, počet 

výtisků), 

 verze elektronické i tištěné žádosti jsou (dle kontrolního znaku) shodné, 

 tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele, 

 v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

 jsou doloženy všechny povinné přílohy a ty jsou v požadované formě (včetně 

očíslování), 

 povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti. 

Kontrolu formálních náležitostí provede CRR ČR do dvou pracovních dnů od ukončení 

kontroly přijatelnosti projektu. V případě formálních nedostatků bude žadatel vyzván 

CRR ČR k doplnění chybějících podkladů nebo k opravě údajů do 15 pracovních dnů 

od potvrzení převzetí výzvy k doplnění a hodnocení proběhne znovu. Pokud doplňující 

informace vyžádané na základě kontroly formálních náležitostí jsou stále nedostačující a není 

možné provést opětovné hodnocení formálních náležitostí, je možné žadatele vyzvat 

k opakovanému doplnění, celkově je možné vyzvat k doplnění maximálně 2x. Lhůta je stejná 

jako v případě prvního vyzvání. 

V případě, že projekt nesplňuje kterékoli kritérium nebo žadatel nedodrží lhůtu pro 

doplnění informací, bude vyřazen z procesu dalšího hodnocení. O vyřazení informuje 

žadatele písemně CRR ČR s uvedením výčtu formálních kritérií a lhůt, které projekt 

nesplňuje, včetně odůvodnění. V dopise se zároveň oznamuje žadatelům, že na dotaci  

z programu IOP není podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů, právní nárok. Nelze tudíž aplikovat obecné předpisy o správním řízení a 

je vyloučeno soudní přezkoumání. Žadatel může požádat o přešetření správnosti postupu, více 

viz kapitola 9 Stížnosti a odvolání. 

Ex-ante analýza rizik a kontrola ex-ante  

Cílem ex-ante analýzy rizik a ex-ante kontrol je posoudit a ověřit z hlediska přijatelnosti, 

realizovatelnosti a udržitelnosti projektu věcnou správnost a soulad údajů uvedených 

v žádosti se skutečností, ověřit na místě stav projektu a předejít tak případným budoucím 

problémům při realizaci a udržitelnosti projektu.  

Na základě výsledku ex-ante analýzy rizik provede u vybraných projektů CRR ČR kontrolu 

ex-ante na místě, administrativní kontrolu nebo monitorovací návštěvu. U všech projektů se 

vždy prověřují všechna započatá, probíhající a ukončená zadávací a výběrová řízení 

k projektu.  

Na základě výsledku ex-ante kontroly může CRR ČR upravit způsobilé výdaje za 

předpokladu, že: 
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 žadatel zahrnul do způsobilých výdajů aktivity, které jsou dle příslušné dokumentace 

(PPŽP, výzva apod.) nezpůsobilé nebo nejsou v souladu s obsahem a cílem projektu, 

 žadatel zahrnul do způsobilých výdajů aktivity, které by mohly být nebo již byly 

realizovány na základě chybně provedené veřejné zakázky,  

 realizované výdaje nebyly pořízeny v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti 

a účelnosti a cena neodpovídá ceně v místě a čase obvyklé, 

 žadatel zahrnul do žádosti o poskytnutí dotace výdaje, které nejsou v souladu  

s Pravidly způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů 

a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013. 

 

Nezpůsobilé výdaje musí být kráceny v plné výši.  

Na základě výsledku ex-ante kontroly může CRR ČR nedoporučit projekt k poskytnutí 

dotace. O doporučení, resp. nedoporučení, projektu k poskytnutí dotace rozhoduje ŘO 

IOP. 

O výsledku ex-ante analýzy rizik a kontroly CRR ČR informuje ŘO IOP a předává mu 

seznam projektů doporučených a nedoporučených k poskytnutí dotace. ŘO IOP  

vykoná u projektů nedoporučených k poskytnutí dotace veřejnosprávní kontrolu. 

Žadatelům, kteří byli vyřazeni na základě výsledků kontroly ex-ante, zasílá ŘO IOP do 5 

pracovních dní od ukončení kontroly oznámení o vyřazení s odůvodněním. V dopise se 

zároveň oznamuje žadateli, že na dotaci z programu IOP není podle § 14 zákona  

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, právní nárok. 

Nelze tudíž aplikovat obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno soudní 

přezkoumání. Žadatel může požádat o přešetření správnosti postupu, více viz kapitola 9 

Stížnosti a odvolání. 

7.5. Schvalování projektů  

Projekty doporučené k poskytnutí dotace schvaluje vedení ŘO IOP.  

CRR ČR zasílá žadatelům dopisem oznámení o doporučení a ŘO IOP zasílá oznámení  

o nedoporučení projektu k poskytnutí dotace do 5 pracovních dnů od schválení vedením ŘO 

IOP. V dopise se zároveň oznamuje žadatelům, že na dotaci z programu IOP není podle § 14 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, právní 

nárok. Nelze tudíž aplikovat obecné předpisy o správním řízení a je vyloučeno soudní 

přezkoumání. Žadatel může požádat o přešetření správnosti postupu, více viz kapitola 9 

Stížnosti a odvolání. Dotaci lze poskytnout jen v případě, pokud budou splněny všechny 

podmínky pro schválení žádosti. 

7.6. Vydání sloučeného řídicího dokumentu a Podmínek 

Sloučený dokument Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz příloha č. 6 

Příručky) vydává odbor rozpočtu MMR pro projekty, které splnily kritéria přijatelnosti, 

formálních náležitostí, prošly úspěšně ex-ante analýzou rizik, popřípadě kontrolou ex-ante 

administrativní nebo na místě, a byly schváleny vedením ŘO IOP. 
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CRR ČR kompletuje řídicí dokumentaci s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace (viz 

příloha č. 7a)  a 7b) Příručky) a zasílá je žadateli. Statutární zástupce nebo jím pověřená osoba 

(pověřená osoba musí mít k podpisu písemné zmocnění od statutárního zástupce) svým 

podpisem stvrdí souhlas s údaji uvedenými v Podmínkách řídicí dokumentace. Podmínky jsou 

platné i bez tohoto podpisu. Podmínky obsahují základní údaje o projektu a stanovují příjemci 

povinnosti, které musí splnit v průběhu realizace a udržitelnosti projektu. 

Žadatel nemůže zasahovat do textu Podmínek, jedná se o obecný vzor platný pro všechny 

žadatele. Na případné chybně uvedené údaje v návrhu Podmínek žadatel písemně 

upozorní CRR ČR dopisem nebo pomocí formuláře Oznámení o změnách v projektu, 

viz příloha č. 14 Příručky.  

Údaje obsažené v řídicí dokumentaci:  

 identifikační údaje žádosti (identifikační číslo, název projektu, označení subjektu, 

který dokument vydává), 

 název, adresa a identifikační číslo žadatele, 

 harmonogram realizace projektu, 

 monitorovací indikátory projektu, 

 bilance potřeb a zdrojů projektu (celkem a pro jednotlivé roky), 

 datum schválení a podpis. 

Je nutné, aby se žadatel seznámil důkladně s textem Podmínek, neboť jejich neplnění je 

sankcionováno až do výše odebrání celé dotace. Řídicí dokumentace a text Podmínek jsou 

platné ode dne vydání.  
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8. Realizace projektu  

8.1. Termíny přípravy a realizace projektu uvedené v 
 řídicím dokumentu 

 

 Zahájením realizace projektu se rozumí: 

 pro projekty typu Revitalizace veřejných prostranství – skutečný termín zahájení 

prací, nejdříve 1. 1. 2007; 

 pro projekty typu Regenerace bytových domů – nejdříve datum uvedené v potvrzení 

o způsobilosti projektu.  

Upozornění: Při vyplňování projektové žádosti v IS BENEFIT7 u projektů na regeneraci 

bytových domů žadatel odhadne data zahájení a ukončení realizace projektu a vyplní je do 

příslušných políček (záložka Projekt, Harmonogram projektu). Po ukončení hodnocení 

přijatelnosti zašle pobočka CRR žadateli potvrzení o způsobilosti projektu. Pokud 

předchází předpokládané datum zahájení realizace projektu datu na potvrzení, informuje 

pobočka CRR žadatele o tom, že datum uvedené na tomto potvrzení je skutečným datem 

zahájení realizace projektu. Žadatel na základě této informace oznámí prostřednictvím 

formuláře Oznámení o změnách v projektu případné další změny týkající se 

harmonogramu projektu/etap. Termín, kdy CRR ČR vydá potvrzení o způsobilosti 

projektu, závisí na vyhlášení výzvy městem, na délce kontrolního a hodnotícího procesu. 

V BENEFIT7 žadatel pole „Skutečné datum zahájení realizace“ nebude vyplňovat. 

 Ukončení realizace projektu znamená prokazatelné uzavření všech aktivit projektu. Tuto 

skutečnost je třeba doložit kromě vlastních výstupů projektu ověřitelnými průkazy 

dosažení cílů projektu. Např. fotodokumentací, kolaudačním rozhodnutím, protokolem  

o předání a převzetí díla apod. Datum podepsání protokolu o předání a převzetí díla nesmí 

překročit termín ukončení realizace projektu uvedený v  řídicím dokumentu. 

Projekty nesmějí být dokončeny před schválením prvního řídicího dokumentu. Etapa 

může být ukončena před schválením prvního řídicího dokumentu. 

Realizaci projektu je možné ukončit i před datem uvedeným v řídicím dokumentu a podat 

závěrečnou monitorovací zprávu a zjednodušenou žádost o platbu. Doporučujeme však, 

aby příjemce oznámil tuto změnu (např. prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách 

v projektu). 

 Ukončení financování projektu – termín, po němž již příjemce nemůže provádět žádné 

další úhrady a musí mít ukončeno financování ze všech zdrojů. Tento termín je uveden 

v řídicím dokumentu, následuje po termínu ukončení realizace projektu a předchází 

závěrečnému vyhodnocení akce. Termín je automaticky nastaven na 6 měsíců od ukončení 

data realizace projektu. 

V případě uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti je nutné, aby plátce daně 

v návaznosti na ukončení financování vypořádal DPH s OFS, případně upravil 

harmonogram realizace a ukončení financování akce. 
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 Závěrečné vyhodnocení akce je příjemce povinen provést do termínu uvedeného  

v řídicím dokumentu v souladu s §6 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb.,  

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. Tj. má povinnost 

předložit na CRR ČR vyplněný formulář Zpráva pro závěrečné vyhodnocení akce, který je 

přílohou č. 8 této Příručky. Formulář musí být předložen v písemné a elektronické podobě. 

Termín je automaticky nastaven na 1 rok od ukončení data realizace projektu, max. 30. 11. 

2015. 

 

8.2. Realizace aktivit projektu, naplnění  monitorovacích 
indikátorů, udržitelnost 

Příjemce realizuje projekt v souladu s projektovou žádostí, řídicím dokumentem a 

Podmínkami. Podmínky definují povinnosti příjemce a pravidla, kterými se musí řídit po 

celou dobu realizace a udržitelnosti projektu, tj. pět let od ukončení realizace projektu podle 

řídicího dokumentu. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu s podmínkami vyhlášené 

výzvy i u aktivit projektu zahájených před schválením řídicího dokumentu, aby výdaje mohly 

být kvalifikovány jako způsobilé. 

Na základě Podmínek je příjemce dotace povinen zejména:  

 zajistit řádnou realizaci projektu podle řídicího dokumentu;  

 plně a prokazatelně splnit účel projektu, na který mu bude dotace poskytnuta, a 

zachovat výsledky realizace projektu po dobu pěti let od ukončení realizace 

projektu podle řídicího dokumentu; 

 zajistit zadávání výběrových a zadávacích řízení v souladu s příslušnými 

právními předpisy a Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných 

ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v programovém období 2007–2013 (viz příloha č. 9 Příručky); 

 vést účetnictví nebo daňovou evidenci projektu v souladu s předpisy ČR;  

 předkládat na CRR ČR žádosti o platby na standardních formulářích, přičemž musí 

doložit, že uváděné výdaje jsou v souladu s Podmínkami; veškeré platební nároky 

musí být podloženy potvrzenými fakturami nebo účetními dokumenty rovnocenné 

důkazní hodnoty; 

 zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly prováděné 

oprávněnými osobami a umožnit kontrolám vstup do svých objektů a na svoje 

pozemky minimálně do konce roku 2021; 

 oznámit CRR ČR všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na plnění řídicího 

dokumentu a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související prostřednictvím formuláře 

Oznámení o změnách v projektu (viz příloha č. 14 Příručky); 

 prokázat do termínu stanoveného v řídicím dokumentu naplnění monitorovacích 

indikátorů uvedených tamtéž a udržet je po dobu pěti let od ukončení realizace 

projektu; 
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 plnit povinnosti spojené s monitorováním, tj. zejména podávání hlášení o pokroku, 

monitorovacích zpráv o realizaci projektu a hlášení o udržitelnosti projektu; 

 zajišťovat publicitu projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a 

propagačních opatření (viz příloha č. 3 této Příručky); 

 řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetnictví minimálně do konce roku 2021; 

 nečerpat při realizaci projektu dotaci z  žádného jiného operačního programu ani 

jiných prostředků krytých z rozpočtu EU nebo českého dotačního programu/titulu, 

vyjma národního spolufinancování, a dále ani z finančních mechanismů Evropského 

hospodářského prostoru, Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce; k úhradě 

způsobilých výdajů rovněž nesmí využít nástrojů finančního inženýrství; 

 nakládat s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z dotace s péčí řádného 

hospodáře: 

 pokud příjemce obdržel dotaci na pořízení sociálního bytu, nesmí tento 

majetek ani jeho části prodat či převést na jiný subjekt; 

 příjemce v aktivitě Regenerace bytových domů v romských lokalitách 

nesmí bez předchozího souhlasu ŘO IOP prodat ani převést na jiný subjekt 

byty v regenerovaných domech; 

 příjemce v aktivitě Regenerace bytových domů nesmí bez předchozího 

souhlasu ŘO IOP prodat ani převést na jiný subjekt bytový dům;  

 příjemce nesmí bez předchozího souhlasu ŘO IOP prodat ani převést na 

jiný subjekt pozemek; 

 příjemce je povinen bez prodlení oznámit úmysl prodat či převést na 

jiný subjekt dům nebo pozemek, na který mu byla poskytnuta dotace. 

ŘO vydá své souhlasné stanovisko v případě, že příjemce bude mít s 

novým majitelem smluvně ujednané zajištění udržitelnosti a 

dodržování povinností uvedených v řídicím dokumentu a Podmínkách. 

Doporučujeme příjemcům sjednat pojištění majetku pořízeného z dotace IOP. Pojištění 

je vhodné zejména pro případ, kdy v průběhu realizace projektu nebo v období 5 let od 

ukončení jeho realizace dojde ke zničení nebo poškození majetku pořízeného z dotace. 

Příjemce nebude schopen naplnit účel projektu a zachovat po stanovené období výsledky 

realizace projektu a bude povinen vyplacenou dotaci vrátit.  

Pojištění majetku však není povinné a náklady na něj nejsou způsobilé. 

Ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a ustanovení 

týkajících se ochrany zvláště chráněných druhů (§§ 50, 56), v některých případech 

 i z ustanovení o obecné ochraně volně žijících ptáků (§ 5), pro žadatele vyplývají určitá 

omezení při stavebních zásazích a úpravách budov. Fyzické a právnické osoby jsou povinny 

při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování 

nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky  

i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití 

takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama. Žadatelé jsou povinni zachovat 

všechny funkční otvory využívané nebo využitelné ke hnízdění ptáků a dalších druhů 

živočichů s výjimkou těch, které přinášejí hygienické riziko (např. větrací otvory spíží), 
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případně zajistit v odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty, budky).  

V případě hnízdění ptáků (zejména rorýsů obecných
2
) je žádoucí neprovádět stavební 

práce v blízkosti hnízd. 

8.3. Vedení účetnictví 

Příjemce je povinen v době realizace a udržitelnosti projektu vést účetnictví nebo 

daňovou evidenci v souladu s předpisy ČR.  

Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, je povinen vést své příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke 

konkrétnímu projektu, tzn., že musí jednotlivé účetní záznamy týkající se příjmů a výdajů 

vztahujících se k realizaci projektu identifikovat a oddělit je od záznamů netýkajících se 

daného projektu. Splnění této povinnosti prokazuje příjemce s každou Žádostí o platbu. 

Povinnost vést účetnictví s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu platí i pro 

dobu udržitelnosti. 

Příjemci, kteří nevedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou povinni 

vést, v případě příjmu prostředků z rozpočtu EU, daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, rozšířenou o níže uvedené požadavky:  

1. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu 

§ 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (s výjimkou bodu f) pro subjekty, které 

nevedou účetnictví, ale daňovou evidenci); 

2. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně 

chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost; 

3. při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci 

v plném rozsahu; 

4. uskutečněné příjmy a výdaje jsou vedeny s jednoznačnou vazbou k příslušnému 

projektu, ke kterému se vážou. 

Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, a číslo 

projektu. 

Refundace výdajů není příjmem vztahujícím se k realizaci projektu, proto není nutné účtovat 

o ní odděleně. 

Bude-li mít příjemce jeden bankovní účet pro více projektů či celou účetní jednotku, je nutné 

na výpisech z účtu jednoznačně identifikovat platební operace vztahující se k projektu 

financovanému z IOP.  

Pokud je to možné, mělo by být účetnictví vedeno v elektronické formě.  

                                                      

 

 

 

2
 Rorýs obecný je zvláště chráněným druhem podle § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 

platném znění. Podle této úpravy je zakázáno ničit, poškozovat nebo přemisťovat jejich vývojová stádia nebo 

jimi užívaná sídla (včetně umělých). 
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Účetní záznamy musí být chráněny a uchovány v souladu s platným zákonem  

o účetnictví.  

8.4. Archivace 

Archivace znamená uložení uzavřených dokumentů do archivu pro možnost jejich 

opětovného použití a rychlého přístupu k nim. 

Příjemci jsou povinni uschovávat veškeré dokumenty související s projektem (tj. především 

dokumentaci zadávacích a výběrových řízení na dodavatele, smlouvy s dodavateli, účetní 

písemnosti a doklady, projektovou dokumentaci, inventurní soupisy hmotného majetku, 

veškerá související potvrzení a průvodní materiály apod.) v písemné podobě, na technických 

nosičích dat anebo mikrografických záznamech.  

Všechny dokumenty musí příjemce archivovat a uchovávat je minimálně do konce roku 

2021. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro 

úschovu delší lhůta. Má-li příjemce vypracovány vnitřní předpisy v oblasti archivace a 

skartace, doporučujeme upravit lhůty pro archivaci dokumentace vztahující se k projektu 

v souladu s platnou legislativou. 

U dokumentů uchovávaných v digitální podobě je třeba zajistit, aby zápis byl proveden ve 

formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny 

do analogové formy a opatřeny náležitostmi originálu. 

Pravidla archivace: 

 vždy vykonávat porovnání zálohovaných dat s originálem, 

 pravidelně kontrolovat stav médií určených k zálohování a zálohovacích mechanik, 

 každé archivační médium označit datem, názvem a jeho obsahem. 

V souladu s předpisy EU se účetní záznamy o operacích musí v co největší míře uchovávat 

v elektronické formě. Tyto záznamy musí být dány Evropské komisi k dispozici na zvláštní 

žádost pro účely vykonání písemně doložených kontrol. 

Příjemci musí zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektech pro účely kontroly 

prováděné oprávněnými osobami. Příjemcům proto doporučujeme vytvořit úplný soubor 

všech dokumentů a dokladů vztahujících se k příslušnému projektu. Pokud soubor obsahuje 

kopie dokumentů a dokladů doporučujeme, aby na nich byl vyznačen odkaz na uložení 

originálu. Tím bude zajištěna možnost jednoduché, rychlé a úplné kontroly dokumentace.  

 

8.5. Informování o projektu, propagace projektu 

Povinnost příjemců provádět informační a propagační opatření vychází z nařízení Evropské 

komise (ES) č. 1828/2006 a č. 846/2009. 
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Detailní postupy jsou uvedeny v dokumentu Pravidla pro provádění informačních a 

propagačních opatření, který je přílohou č. 3 této Příručky. Žadatel je povinen označit 

všechny písemné zprávy, hmotné a písemné výstupy, propagační předměty a prezentace podle 

této přílohy a přílohy č. 17 Příručky – Logo manuál IOP. Loga v různých formátech jsou 

k dispozici rovněž na www.strukturalni-fondy.cz/iop. Loga v různých formátech jsou 

k dispozici rovněž na www.strukturalni-fondy.cz/iop. Hlavními principy při realizaci 

propagace je povinnost použití loga IOP, loga EU (vlajky) s identifikací (nápisem) Evropské 

unie, fondu z nějž je projekt hrazen (Evropský fond pro regionální rozvoj) a prohlášením 

Řídicího orgánu Integrovaného operačního programu „Šance pro Váš rozvoj“.  

Toto jsou povinné náležitosti dané nařízením Komise a jejich nedodržení má vliv na 

způsobilost výdajů a výstupy z kontrol na místě orgánů, které je vykonávají. 

Přijetí finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie znamená rovněž 

souhlas příjemce s uvedením v seznamu příjemců pro informování veřejnosti o názvu 

projektu a částce přidělené z veřejných zdrojů.  

8.6. Podmínky pro zadávání zakázek 

Upozornění: Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, 

nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v programovém období 2007–2013, verze květen 2014, platí pro žadatele a příjemce od 

data revize této Příručky. 

1. Každý zadavatel je povinen při zadávání (veřejné) zakázky dodržovat zásady 

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (§6 zákona o veřejných 

zakázkách) dále také zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených 

prostředků (dle §2 zákona o finanční kontrole dále jen „zásady 3E“).  

2. Předpokládaná hodnota a nabídková cena vybrané zakázky musí odpovídat cenám 

v místě a čase obvyklým.  

3. Poskytovatel dotace je oprávněn požadovat  předložení: 

 relevantního písemného odůvodnění ke stanovení předpokládané hodnoty 

zakázky; 

 stanovisek relevantních orgánů a expertních posudků, potvrzujících oprávněnost 

postupu zadavatele a/nebo, že postup zadavatele je v souladu se zásadami 3E, 

pokud se jedná o zakázku zadávanou s využitím výjimky ze zákona o veřejných 

zakázkách nebo ze Závazných postupů; 

 podrobného odůvodnění hodnocení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že 

zásady 3E byly dodrženy, pokud ve výběrovém nebo zadávacím řízení nebyla 

vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (bez ohledu na stanovený způsob 

hodnocení); 

 podrobného odůvodnění zvoleného způsobu hodnocení z hlediska zásad 3E u 

zakázek, kde má dílčí hodnotící kritérium „nabídková cena“ menší váhu než 70 

%; 

 obdobného odůvodnění jako v předchozí odrážce, pokud ze zadávacího nebo 

výběrového řízení byl(i) vyloučen(i) uchazeč(i) s nejnižší nabídkovou cenou, 

ačkoli příslušné předpisy upravující zadávání zakázek zadavateli umožňovaly 

tohoto uchazeče (tyto uchazeče) vyzvat k doplnění nebo upřesnění nabídky o 

skutečnosti, které byly předmětem vyloučení; 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop
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 stanovisek relevantních správních orgánů a expertních posudků potvrzujících, že 

obchodní podmínky jsou obvyklé a/nebo přiměřené předmětu zakázky;  

 objektivní odůvodnění nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě s přesným odkazem 

na ustanovení právního předpisu, který umožňuje takový dodatek uzavřít.  

A. Postup pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách: 

Je-li žadatel/příjemce zadavatelem
3 

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), je povinen při realizaci 

projektu uskutečňovat zadávání veřejných zakázek v souladu s tímto zákonem.  

 

                                                      

 

 

 

3
 Za zadavatele veřejné zakázky se pro účely této příručky považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel 

(dále jen „zadavatel“). Tyto pojmy jsou vymezeny v ustanovení § 2 zákona o veřejných zakázkách. 
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Žadatel/příjemce je povinen vybrat dodavatele pro realizaci projektu v souladu se zákonem o 

veřejných zakázkách a pořídit si veškerou zákonem vyžadovanou dokumentaci o průběhu 

výběru dodavatele. 

Žadatel/příjemce je povinen uzavírat smlouvy či objednávky s dodavateli zboží, prací a služeb 

výhradně v písemné podobě. Výdaje žadatele/příjemce uskutečněné bez písemné smlouvy 

nejsou způsobilé, s výjimkou případů, kdy takové písemné ujednání uzavřít nelze. 

Žadatel/příjemce je povinen zabezpečit (např. formou smluvního ustanovení), aby smluvní 

dodavatel vyhotovil a žadateli/příjemci odevzdal účetní doklady za každou dodávku v 

potřebném počtu stejnopisů, aby žadatel/příjemce byl schopen splnit svoji povinnost prokázat 

způsobilé výdaje. 

Zadavatel je povinen dodržovat obecná ustanovení, která platí pro všechny zakázky v úvodu 

kapitoly 8.6 této Příručky. 

Zadavatel je povinen zapracovat do všech smluv s dodavateli náležitostí uvedené  v části 

„Společná ustanovení o povinnostech dodavatele (zhotovitele) pro výběrová a zadávací 

řízení“ kapitoly 8.6. 

Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod 

finanční limity stanovené v ustanovení § 12 zákona o veřejných zakázkách. 

V rámci zadávacích řízení musí být dodržena pravidla publicity programu IOP, tj. písemné 

materiály, týkající se zadávacího řízení, musí být označeny symbolem Společenství a 

informací o finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v 

rámci Integrovaného operačního programu a prohlášením Řídícího orgánu IOP ve znění: 

„Šance pro Váš rozvoj“; blíže viz příloha č. 7 Příručky. Toto ustanovení se vztahuje na 

dokumenty k zadávacím řízením zahájeným až po schválení Rozhodnutí/Stanovení výdajů 

(tedy od momentu, kdy se ze žadatele stává příjemce). 

CRR ČR poskytuje při přípravě zadávacích podmínek odborné konzultace. Cílem 

spolupráce CRR ČR s příjemcem je ověřit, že zadávací řízení proběhlo nebo proběhne 

v souladu s podmínkami programu a platnými předpisy. Příjemce dotace je povinen 

předložit zadávací podmínky ke konzultaci CRR ČR 10 pracovních dní před 

plánovaným zahájením zadávacího řízení.  

CRR ČR se jednání hodnotící komise může zúčastnit jako pozorovatel. 

Zadavatel je povinen předložit CRR ČR ke kontrole dokumentaci k průběhu 

zadávacího řízení před uzavřením smlouvy. 

Pokud se bude jednat o zadávací řízení podle zákona o veřejných zakázkách a toto 

zadávací řízení bylo zahájeno před schválením Rozhodnutí/Stanovení výdajů (tedy před 

momentem, kdy se z žadatele stává příjemce), výše uvedené povinnosti neplatí. 

Kontrolované části dokumentace před konáním zadávacího řízení: 

 formát, obsah předběžného oznámení, způsob uveřejnění předběžného oznámení nebo 

výzvy z hlediska zákona o veřejných zakázkách,  

 zvolený druh zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách, 

 odůvodnění veřejné zakázky dle § 156 zákona o veřejných zakázkách, 

 zadávací dokumentace, 

 technická specifikace předmětu plnění v zadávací dokumentaci  z hlediska zákazu 

uvádění konkrétních výrobků a výrobců apod. 
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Kontrolované části dokumentace již zrealizovaného zadávacího řízení: 

 oznámení nebo výzva o zahájení zadávacího řízení dle § 26 zákona o veřejných 

zakázkách; 

 jmenování/rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise (popř. komise pro 

otevírání obálek atd.), 

 protokol o otevírání obálek dle § 73 zákona o veřejných zakázkách, 

 podepsaná prohlášení o nepodjatosti dle § 74 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách 

všech členů komise, náhradníků a pozorovatelů  , 

 protokoly ze všech jednání komise, 

 zpráva o posouzení a hodnocení nabídek dle § 80 zákona o veřejných zakázkách, 

 oznámení zadavatele uchazečům (oznámení o vyloučení, o výběru nejvhodnější 

nabídky apod.), 

 veškerá korespondence zadavatele, týkající se případných žádostí o dodatečné 

informace nebo námitek účastníků zadávacího řízení, 

 uzavřená smlouva s vítězným uchazečem včetně příloh, 

 písemná zpráva zadavatele dle § 85 zákona o veřejných zakázkách, 

 vítězná nabídka za účelem kontroly uzavřené smlouvy s dodavatelem, 

 případně nabídky jednotlivých uchazečů.  

CRR ČR si může kdykoliv vyžádat další doplňující dokumentaci ke kontrole. 

Finanční limity pro zadávání veřejných zakázek 

Veřejné zakázky se dělí podle předpokládané hodnoty na nadlimitní, podlimitní a veřejné 

zakázky malého rozsahu. Rozdělení veřejných zakázek podle předpokládané hodnoty je 

upraveno v § 12 zákona o veřejných zakázkách. 

B. Postup pro zadávání zakázek, které nespadají do režimu zákona o veřejných 

zakázkách: 

Žadatelé/příjemci, kteří nejsou povinni zadávat zakázku v režimu zákona o veřejných 

zakázkách, jsou povinni při výběru dodavatele pro realizaci projektu postupovat 

v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů 

EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v programovém období 2007–2013 (dále „Závazné postupy“), které jsou přílohou č. 9 

této Příručky, a dodržovat níže uvedené požadavky, které jsou nad rámec Závazných 

postupů. 

 

 

Zakázky nespadající do režimu zákona o veřejných zakázkách a jejich finanční limity: 

1. Zakázky malého rozsahu 1. kategorie představují zakázky na služby a na dodávky, jejichž 

předpokládaná hodnota nedosahuje 200 000 Kč bez DPH, a na stavební práce, jejichž 

předpokládaná hodnota nedosahuje 500 000 Kč bez DPH. Zakázky 1. kategorie lze 

realizovat formou přímého nákupu (dle bodu 12.1 Závazných postupů). 
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2. Zakázkami malého rozsahu 2. kategorie (dle bodu 12.2 Závazných postupů) se rozumí 

zakázky na služby a na dodávky, jejichž předpokládaná hodnota se rovná nebo převyšuje 

200 000 Kč bez DPH, a na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota se rovná nebo 

převyšuje 500 000 Kč bez DPH, avšak nedosahuje finančního limitu, stanoveného v § 12 

odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. 

3. Zakázky s vyšší hodnotou 1. kategorie (dle bodu 13.1 Závazných postupů) představují 

zakázky, jejichž předpokládaná hodnota se rovná nebo převyšuje finanční limit, 

stanovený v § 12 odst. 3 ZVZ, avšak nedosahuje finančního limitu stanoveného 

prováděcím právním předpisem k § 12 odst. 1 ZVZ pro veřejného zadavatele – Českou 

republiku. 

4. Zakázkami s vyšší hodnotou 2. kategorie (dle bodu 13.2 Závazných postupů) se rozumí 

zakázky, jejichž předpokládaná hodnota se rovná nebo přesahuje finanční limit stanovený 

prováděcím právním předpisem k § 12 odst. 1 ZVZ pro veřejného zadavatele – Českou 

republiku. 

Ke dni revize této Příručky finanční limit k zakázkám malého rozsahu, stanovený v § 12 

zákona o veřejných zakázkách, činí v případě zakázek na dodávky a služby 2 000 000 Kč bez 

DPH a v případě zakázek na stavební práce 6 000 000 Kč bez DPH. 

Ke dni revize této Příručky finanční limit, stanovený prováděcím právním předpisem k § 12 

odst. 1 zákona o veřejných zakázkách pro veřejného zadavatele – Českou republiku, činí 

v případě zakázek na dodávky a služby 3 395 000 Kč bez DPH Kč bez DPH a v případě 

zakázek na stavební práce 131 402 000 bez DPH. 

Povinností a oprávnění zadavatele nad rámec Závazných postupů 

1. Zadavatel je povinen dodržovat obecná ustanovení, která platí pro všechny zakázky 

v úvodu kapitoly 7.6 této Příručky. 

2. Zadavatel je povinen zapracovat do všech smluv s dodavateli náležitostí uvedené  v části 

„Společná ustanovení o povinnostech dodavatele (zhotovitele) pro výběrová a zadávací 

řízení“ kapitoly 7.6. 

3. V rámci výběrových řízení musí být dodržena pravidla publicity programu IOP, tj. 

písemné materiály (zejm. zadávací dokumentace u výběrových řízení zahájených po 

vyhlášení výzvy) týkající se výběrového řízení musí být označeny symbolem 

Společenství a informací o finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro 

regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a prohlášením Řídicího 

orgánu IOP ve znění: „Šance pro Váš rozvoj“; blíže viz příloha č. 7 Příručky a bod 6.5.4 

Závazných postupů. Toto ustanovení se vztahuje na dokumenty k výběrovým řízením 

zahájeným až po schválení Rozhodnutí/Stanovení výdajů (tedy od momentu, kdy se 

ze žadatele stává příjemce). 

4. Dodatečná lhůta pro doplnění nabídky nesmí být kratší než 3 pracovní dny (viz bod 7.2.2, 

7.2.3, 7.3.2 a 7.3.3 Závazných postupů). 

5. Zadavatel může zrušit výběrové řízení, pokud byla podána jenom jedna nabídka nebo 

pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny na základě bodu 11.4 písm. a) 

Závazných postupů, neboť nemožnost porovnání nabídky je důvodem hodným zvláštního 

zřetele. 

6. Pokud zadavatel obdrží námitku od dodavatele, je povinen přezkoumat ji v plném 

rozsahu do 15 pracovních dnů. Rozhodnutí zadavatele o vyřízení námitky musí obsahovat 

odůvodnění a musí být prokazatelným způsobem doručeno dodavateli, jenž námitku 

podal. 
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7. CRR ČR poskytuje při  přípravě  zadávacích podmínek odborné  konzultace.  Cílem 

spolupráce CRR ČR s příjemcem je  ověřit,  že  výběrové  řízení  proběhlo  nebo  

proběhne  v souladu s podmínkami programu a platnými předpisy. Příjemce  je  

v případě zakázek s vyšší hodnotou povinen předložit  zadávací  podmínky ke 

konzultaci CRR ČR 10 pracovních  dní  před  plánovaným zahájením výběrového 

řízení. Přijemci je doporučeno obdobně předložit zadávací podmínky ke konzultaci i 

k zakázkám malého rozsahu 2. kategorie. CRR ČR se jednání hodnotící komise 

může zúčastnit jako pozorovatel.  

8. Zadavatel je povinen předložit CRR ČR ke kontrole veškerou pořízenou 

dokumentaci k průběhu výběrového řízení zakázky s vyšší hodnotou před 

uzavřením smlouvy. Zadavateli je doporučeno předložit CRR ČR ke kontrole 

veškerou pořízenou dokumentaci k průběhu výběrového řízení zakázky malého 

rozsahu 2. kategorie před uzavřením smlouvy. 

9. O průběhu výběrového řízení musí zadavatel uchovávat dokumentaci pro kontrolu ze 

strany CRR ČR či dalšího orgánu, a to zejména: 

 doklady o zahájení výběrového řízení – text písemné výzvy k podání nabídek (včetně 

dokladu o zaslání výzvy zájemcům), resp. oznámení o zahájení výběrového řízení, 

doklad o zveřejnění v Obchodním věstníku v případě, že je u příslušné veřejné 

zakázky vyžadován, doklad o datu zveřejnění tohoto oznámení, 

 zadávací dokumentace, pokud byla vypracována jako samostatný dokument; 

 žádosti dodavatelů o dodatečné informace, pokud byly podány, a odpověď zadavatele 

na tyto žádosti, 

 rozhodnutí zadavatele o složení hodnotící komise (komise pro otevírání obálek), resp. 

jmenování pověřené osoby zadavatele; 

 písemné  prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti a mlčenlivosti ve vztahu 

k zakázce; 

 text nabídek předložených uchazeči na základě výzvy či oznámení; 

 zápis (protokol/zpráva) o otevírání obálek, posouzení a hodnocení podaných nabídek; 

 rozhodnutí zadavatele o přidělení zakázky; 

 smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem; 

 oznámení o výsledku výběrového řízení zaslané všem uchazečům, kteří podali 

nabídku (včetně dokladu o zaslání oznámení všem uchazečům, kteří podali nabídku). 

CRR ČR si může vyžádat další doplňující dokumentaci ke kontrole. 

Věnujte pozornost celému textu Závazných postupů (viz příloha č. 9 Příručky). Každá 

odchylka od Závazných postupů může vést k tomu, že výdaje budou nezpůsobilé. 

Společná ustanovení o povinnostech dodavatele (zhotovitele) pro výběrová a zadávací 

řízení  

Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2021. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.  

Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, a číslo 

projektu.  
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Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2021 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské 

komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 

finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 

poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

  

Společná ustanovení o postupu CRR ČR pro výběrová a zadávací řízení  

Stanoviska CRR ČR k zadávacímu/výběrovému řízení nenahrazují případná stanoviska 

orgánu dohledu (ÚOHS) a nezbavuje zadavatele zodpovědnosti za dodržování zákona.  

Upozornění 

CRR ČR provádí kontrolu souladu skutečného plnění se stavem deklarovaným v projektové 

žádosti a v dokumentaci ze zadávacího/výběrového řízení. Kontroluje také adekvátnost a 

relevanci použitých prací, dodávek a služeb ve vztahu k naplňování cíle projektu. 

Proto je nutné nastavit parametry předávacích protokolů (včetně dílčích), aby z nich bylo 

možno ověřit soulad poskytnutých dodávek a služeb s uzavřenou smlouvou o dílo. Pro 

zjednodušení a urychlení kontroly dodržujte následující postup. 

1. Příjemce/zadavatel připraví zadávací dokumentaci v souladu s projektovou žádostí a 

se studií proveditelnosti s jednoznačně určenými podmínkami požadované 

dodávky/služby, soupis a specifikaci jednotlivých položek, z kterých musí být jasné, 

že odpovídají projektu a podporovaným aktivitám. 

2. Každé dílčí plnění obsahuje soupis provedených prací/dodávek/služeb, jeho přílohou 

je soupis dodaných jednotlivých položek, které odpovídají obsahem a formátem 

podmínkám a specifikacím, uvedeným v bodě 1.  

3. Závěrečný předávací protokol obsahuje soupis a specifikace jednotlivých položek, 

které odpovídají podmínkám a soupisu a specifikaci jednotlivých položek ze zadávací 

dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo. Součástí předávacího protokolu je prohlášení 

zadavatele, že poskytnuté práce/dodávky/služby jsou v pořádku, v souladu se 

smlouvou o dílo. 

V případě, že žadatel provede zadávací/výběrové řízení v rámci projektu před 

schválením před schválením Rozhodnutí/Stanovení výdajů, je povinen dodat CRR ČR 

dokumentaci ke kontrole společně s projektovou žádosti. V případě provedení 

zadávacích/výběrových řízení po datu schválení Rozhodnutí/Stanovení výdajů, 

předkládá tuto dokumentaci CRR ČR nejpozději k Žádosti o platbu, resp. Hlášení o 

pokroku. 
 

8.7. Monitorování postupu projektu 

Monitorování se uskutečňuje na základě hlášení o pokroku, monitorovacích zpráv a hlášení  

o udržitelnosti projektu zpracovávaných příjemcem. Jejich cílem je informovat CRR ČR/ŘO 

IOP o postupu realizace projektu a vytvořit nástroj pro včasnou identifikaci rizik. 
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Hlášení o pokroku (vzor viz příloha č. 10 Příručky) a monitorovací zprávy (vzor viz příloha  

č. 11 Příručky) příjemce zadává podle postupu uvedeného v příloze č. 18 Příručky 

elektronicky do webové žádosti BENEFIT7 a zároveň je odevzdává v tištěné podobě na 

pobočku CRR ČR.  

Hlášení o pokroku 

V hlášení o pokroku příjemce uvádí informace o: 

 zadávacích a výběrových řízeních (tj. datum zahájení a ukončení, předmět, smluvní 

částka celkem); 

 plnění monitorovacích indikátorů; 

 plnění finančního plánu ve vztahu k plánovaným termínům podání žádosti o platbu 

nebo kalendář plateb; 

 všech zahájených, probíhajících či ukončených správních, daňových, trestních, popř. 

dalších obdobných řízení
4
 vztahujících se k realizaci projektu; 

 všech zahájených, probíhajících či ukončených kontrolách a auditech vztahujících 

se k realizaci projektu.  

Hlášení o pokroku předkládá příjemce CRR ČR do 20 pracovních dní od ukončení 

sledovaného období, ke kterému měl hlášení předložit. Sledované období začíná prvním dnem 

měsíce, který následuje po měsíci, kdy byl schválen první řídicí dokument, a trvá šest měsíců. 

Pokud byla realizace projektu zahájena před schválením prvního řídicího dokumentu, 

sledované období začíná zahájením realizace projektu. Povinnost předkládat hlášení  

o pokroku zaniká datem ukončení realizace projektu. 

V případě překrytí termínů +/- jeden kalendářní měsíc s monitorovací zprávou příjemce 

předkládá jen etapovou monitorovací zprávu nebo závěrečnou monitorovací zprávu. 

Vzor hlášení o pokroku je přílohou č. 10 Příručky. Návod na vyplnění hlášení o pokroku v IS 

BENEFIT7 je uveden v příloze č. 18 Příručky. 

CRR ČR hlášení o pokroku zkontroluje a v případě potřeby vyzve příjemce k doplnění či 

opravě údajů ve stanovené lhůtě. 

 

Monitorovací zprávy 

a) Etapová monitorovací zpráva 

Předkládají ji příjemci, jejichž projekt je rozdělen na etapy. 

Příjemce zadá zprávu do BENEFIT7 spolu se zjednodušenou žádostí o platbu a předloží ji na 

CRR ČR do 20 pracovních dní po ukončení realizace etapy. V případě, že by etapa byla 

ukončena před schválením prvního řídicího dokumentu, etapovou monitorovací zprávu je 

nutné předložit do 20 pracovních dnů od schválení prvního řídicího dokument.  

                                                      

 

 

 

4
 např. insolvenční, soudní 
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CRR ČR monitorovací zprávu zkontroluje a v případě potřeby vyzve příjemce k doplnění 

nebo opravě údajů ve stanovené lhůtě.  

Do etapové zprávy uvede příjemce i údaje, které již byly uvedeny v hlášení o pokroku, pokud 

se tyto údaje týkají příslušné etapy. 

Příjemce je povinen zaslat kopii monitorovací zprávy manažerovi IPRM. 

V případě, kdy nebude ukončena administrace monitorovací zprávy za etapu n a příjemce je 

povinen předložit monitorovací zprávu za etapu n+1, předloží příjemce v daném termínu na 

CRR ČR pouze pracovní tištěnou verzi monitorovací zprávy dle vzoru, viz příloha č. 11 

Příručky. Příjemce může sledovat stav zpracování monitorovací zprávy na záložce Konto 

žádosti v IS BENEFIT7. 

b) Závěrečná monitorovací zpráva 

Příjemce zadá zprávu do BENEFIT7 spolu se zjednodušenou žádostí o platbu a předloží ji na 

CRR ČR do 20 pracovních dní po termínu ukončení realizace projektu uvedeném  

v řídicím dokumentu. CRR ČR ji zkontroluje a v případě potřeby vyzve příjemce k doplnění 

nebo opravě údajů ve stanovené lhůtě. 

Příjemce je povinen zaslat kopii monitorovací zprávy manažerovi IPRM. 

Vzor monitorovací zprávy je uveden v příloze č. 11 této Příručky. 

Příjemce předkládá k soupisce faktur kopie všech účetních dokladů za období, za které je 

monitorovací zpráva předkládána.  

Příjemce je povinen na žádost CRR ČR nebo ŘO IOP poskytnout dodatečně požadované 

informace o průběhu realizace projektu. 

Upozornění: Jako povinnou přílohu hlášení o pokroku a monitorovací zprávy je nutné 

předložit Čestné prohlášení příjemce, které se z IS BENEFIT7 negeneruje automaticky. 

Příjemce jej musí vytisknout zvlášť (viz přílohy č. 10 a 11 Příručky, kde je uveden vzor) 

a opatřit podpisem statutárního zástupce.  

Příjemce je povinen doložit po ukončení každé etapy/projektu jako přílohu 

monitorovací zprávy splnění povinnosti vedení příjmů a výdajů s jednoznačnou vazbou 

k projektu. 

 

Hlášení o udržitelnosti projektu 

10 měsíců po ukončení realizace projektu zašle pobočka CRR ČR příjemci dopis a bude 

vyžadovat vyplnění hlášení o udržitelnosti projektu (vzor formuláře najdete v příloze č. 12 

Příručky). Monitorovací období je vždy 12 měsíců po ukončení realizace projektu, resp. po 

ukončení předcházejícího monitorovacího období. CRR ČR hlášení o udržitelnosti projektu 

zkontroluje a v případě potřeby vyzve příjemce k doplnění či opravě údajů ve stanovené 

lhůtě. 

V následujících letech, po celou dobu udržitelnosti, bude pobočka CRR ČR každoročně ve 

stejném termínu vyzývat příjemce k vyplnění tohoto hlášení.  
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8.8. Změny v projektu, změny řídicího dokumentu 

Jakékoliv změny, ke kterým v průběhu realizace a udržitelnosti projektu má dojít, musí 

příjemce neprodleně písemně oznámit CRR ČR a zároveň manažerovi IPRM 

prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu, viz příloha č. 14 Příručky. 

Popis změn uvede příjemce rovněž v nejbližší monitorovací zprávě na záložce Realizace 

projektu – Popis realizace. 

Formulář Oznámení o změnách v projektu obsahuje především: 

 název příjemce a identifikační údaje projektu (název projektu, registrační číslo žádosti 

a unikátní kód žádosti), 

 popis a zdůvodnění změn v projektu (původní a nový stav), 

 datum vyhotovení Oznámení, 

 podpis oprávněné osoby, 

 jednoznačný popis změn financování, pokud změny ovlivní rozložení zdrojů SF a SR 

v letech. 

 

Příjemce předkládá s předstihem Oznámení o změnách v projektu: 

 změny termínů ukončení realizace projektu, změny termínu naplnění monitorovacích 

indikátorů a změny cílových hodnot monitorovacích indikátorů, 

 změny, které ovlivní výstupy, výsledky či dopady projektu, 

 změny, které ovlivní cíle, obsah nebo zaměření projektu, 

 změna právní subjektivity, názvu a sídla příjemce, pokud k ní nedochází ze zákona, 

 finanční a termínové změny, které způsobí změnu rozložení čerpání SR a SF v letech, 

 změny jednotlivých ustanovení Podmínek nebo skutečností s tím souvisejících, 

 finanční objemy etap v souvislosti s přesunem aktivit projektu,  

 změny aktivit projektu, které mají vliv na splnění účelu projektu či indikátoru, 

 změna plátce DPH ve vztahu k projektu, pokud má vliv na výši financování, uvedenou 

v Rozhodnutí, 

 projekt začne generovat příjmy přesto, že je původně negeneroval. 

 

Pokud příjemce neoznámí uvedené změny s předstihem, bude uplatněna sankce za pozdní 

oznámení změny podle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

Příjemce nemusí předkládat s předstihem Oznámení o změnách v projektu, pokud se chystá 

realizovat změnu, která nemá vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínky:  

 změna statutárního zástupce; změna bude zohledněna při vydání dalšího Rozhodnutí,  

 změny v projektovém týmu, změny kontaktních údajů kromě názvu a adresy příjemce, 

 změna čísla účtu, na který má být dotace vyplacena, 

 realizace výběrových a zadávacích řízení a změny termínů, druhů a stavu výběrových 

řízení, 

 pořadí aktivit v jednotlivých etapách, pokud aktivity patří do projektu jako celku a 

pokud se nemění rozpočty etap projektu,  
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 hodnoty horizontálních kritérií, pokud se jejich změny netýkají zároveň plánovaných 

hodnot monitorovacích indikátorů, 

 změny sídla nebo názvu příjemce, pokud k ní dochází ze zákona, 

 změna právní subjektivity, pokud k ní dochází ze zákona, 

 změna poměru investic a neinvestic, 

 uplatněné pokuty a penále. 

Příjemce předloží tyto změny na formuláři Oznámení o změnách v projektu společně  

s nejbližší etapovou/závěrečnou monitorovací zprávou či s hlášením o pokroku za etapu, ve 

které ke změnám došlo nebo je v této etapové/závěrečné monitorovací zprávě či hlášení o 

pokroku popíše. Změny není nutné oznámit předem a neuplatňuje se sankce za neoznámení 

nebo pozdní oznámení.  

Upozornění: Neočekávané události, které mají vliv na realizaci projektu nebo jeho 

udržitelnost, oznamuje příjemce neprodleně. Doporučujeme příjemcům při oznamování změn 

spolupracovat s CRR ČR.  

Změny Rozhodnutí nelze provádět a povolovat zpětně. 

CRR ČR po obdržení Oznámení o změnách v projektu informuje příjemce do 5 pracovních 

dnů, zda se změnou souhlasí či ji zamítá, nebo ve stejně lhůtě požádá příjemce, aby během 5 

pracovních dnů předložil doplňující informace. Konečné stanovisko sdělí CRR ČR příjemci 

do 5 pracovních dnů od doručení vyžádaných doplňujících informací. Ve stejné lhůtě může 

CRR ČR sdělit příjemci, že oznámenou změnu předává ke schválení ŘO IOP, který má na 

vyřízení 15 pracovních dní. Pokud CRR ČR zamítne požadovanou změnu a příjemce na ní 

trvá, rozhodne o schválení, resp. neschválení, změny ŘO IOP.  

Výsledek rozhodnutí CRR ČR, příp. ŘO IOP, ohledně schválení, resp. neschválení, ohlášené 

změny je příjemce povinen oznámit manažerovi IPRM. 

V případě, že příjemce prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách v projektu žádá  

o prodloužení termínu ukončení realizace projektu, doporučujeme postup konzultovat s CRR 

ČR a požádat zároveň o posunutí termínu finančního ukončení projektu, termínu pro podání 

závěrečného vyhodnocení akce a data dosažení cílové hodnoty monitorovacích indikátorů. 

Sníží se tím administrativní zátěž spojená s oznamováním a posuzováním dalších změn.  

Pokud příjemce ukončí realizaci projektu před datem ukončení realizace uvedeném  

v řídicím dokumentu, nepředkládá Oznámení o změnách, ale předloží závěrečnou 

monitorovací zprávu se žádostí o platbu. V závěrečné monitorovací zprávě příjemce uvede 

skutečné datum ukončení realizace projektu.  

V případě, že příjemce žádá o přesun finančních prostředků mezi etapami, je nutné zároveň 

požádat o přesun odpovídajících aktivit a doložit upravené etapové rozpočty, včetně rozdělení 

na investiční a neinvestiční způsobilé výdaje. Pokud se aktivity projektu, monitorovací 

indikátory a cíle projektu splní za nižší cenu, než předpokládá projektová žádost, nelze 

uspořené prostředky převádět do dalších etap nebo zařazovat do projektu další aktivity. 

Rozdělení výdajů na investiční a neinvestiční, plánované v projektové žádosti, není závazné; 

kvůli změně výše investičních a neinvestičních výdajů není nutné podávat Oznámení  

o změnách v projektu; příjemce uvede skutečné rozdělení na investiční a neinvestiční výdaje 

ve zjednodušené žádosti o platbu a v soupisce faktur; v tomto rozdělení bude následně zaslána 

dotace. 
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Pokud by změna znamenala porušení kritérií přijatelnosti nebo formálních náležitostí 

projektu, příp. by klesl počet bodů pod stanovený limit, nemohou pracovníci CRR ČR změnu 

schválit. 

8.9. Odstoupení od realizace projektu 

Příjemce může kdykoli v průběhu realizace a udržitelnosti projektu odstoupit od jeho 

realizace. Tuto skutečnost oznámí CRR ČR na formuláři Oznámení o změnách v projektu. 

Jestliže již byla příjemci vyplacena dotace či její část, bude ŘO IOP rozhodovat, zda se jedná 

o podezření na porušení rozpočtové kázně. Pokud ano, bude případ postoupen příslušnému 

OFS, v opačném případě ŘO IOP zahájí řízení o odnětí dotace dle § 15 zákona  

č. 218/2000 Sb.  

8.10. Nesrovnalosti, porušení rozpočtové kázně, porušení 
řídicího dokumentu nebo Podmínek 

Nesrovnalostí se rozumí porušení předpisů EU nebo předpisů ČR, které upravují použití 

prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou nebo by mohly 

být dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU.  

Bude-li mít ŘO IOP podezření na nesrovnalost vztahující se ke konkrétnímu projektu, přeruší 

do vyřešení věci administraci projektu. O evidenci nesrovnalosti informuje ŘO IOP příjemce.  

Jestliže se prokáže, že k nesrovnalosti došlo a jedná se o podezření na porušení rozpočtové 

kázně podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude případ předán příslušnému OFS k 

prošetření. Pokud příslušný OFS na základě vlastního šetření shledá, že se jedná o porušení 

rozpočtové kázně, vyměří příjemci dotace odvod, případně penále. Prostředky poskytnuté 

příjemci jsou na základě tohoto odvodu zasílány na bankovní účet OFS. 

V případě podezření na nesrovnalost, které má charakter podezření na spáchání trestného 

činu, bude případ předán státnímu zástupci či policejnímu orgánu. 

ŘO IOP může zároveň v rámci šetření podezření na nesrovnalost, které má charakter 

podezření na porušení zákona o veřejných zakázkách, přičemž toto porušení zákona ovlivnilo 

nebo mohlo ovlivnit výběr nejvýhodnější nabídky či okruh potenciálních uchazečů, požádat  

o stanovisko Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který může provést vlastní šetření. 

V případě, že ŘO IOP zjistí skutečnosti nasvědčující spáchání správního deliktu zadavatele či 

dodavatele ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je povinen vždy předat 

případ k dalšímu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), a to formou 

podnětu k zahájení správního řízení. 

Jestliže se prokáže, že k nesrovnalosti došlo, ale nejedná se o porušení rozpočtové kázně, 

ŘO IOP vyčíslí částku dotčenou nesrovnalostí a vyzve příjemce k navrácení prostředků ve 

stanovené lhůtě. V případě, že se nejedná o nesrovnalost, ale došlo k odchylce od 

předepsaných postupů, vyzve ŘO IOP příjemce k nápravě a dodržování stanovených postupů, 

případně učiní preventivní opatření, aby se podobné situace opakovaly v minimální možné 

míře.  
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Jestliže dojde k porušení řídicího dokumentu nebo Podmínek před vyplacením dotace a 

nejedná se o nesrovnalost, rozhoduje o dalším postupu ŘO IOP a krátí dotaci před jejím 

vyplacením. 

V případě nesrovnalosti, která vyplývá z  auditní zprávy nebo kontrolního protokolu po 

vypořádání námitek, se jedná o potvrzenou nesrovnalost. Zjištění vyčíslení nezpůsobilých 

výdajů jsou finální. 

ŘO IOP může s odkazem na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, neproplatit část 

výdajů, které považuje za nezpůsobilé, a to i v případě, kdy podezření na nesrovnalost není 

potvrzeno ze strany ÚOHS, OFS či soudu. Pokud OFS podezření na porušení rozpočtové 

kázně nepotvrdí, stejně tak pokud ÚOHS nepotvrdí podezření na porušení zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, ŘO IOP tímto není vázán a může trvat na svých zjištěních, resp. 

zjištěních jiných příslušných kontrolních či auditních orgánů, a stanovisku, že k nesrovnalosti 

došlo. 

8.11. Čerpání dotace 

Zřízení účtu pro projekt 

Příjemce musí nejpozději se zasláním podepsaného řídicího dokumentu informovat CRR 

ČR o adrese banky a čísle účtu nebo podúčtu, na který bude zasílána dotace. 
Účet/podúčet může mít otevřený u kterékoli komerční banky se sídlem v ČR a musí být veden 

v českých korunách.  

Není stanovena povinnost zřídit zvláštní bankovní účet projektu. 

Informace o všech účtech (číslo účtu a název banky), které příjemce použil v souvislosti 

s realizací projektu, musí být uvedeny v monitorovacích zprávách. 

 

Účelové znaky 

Úhrada nákladů projektu se neúčtuje s účelovými znaky – příjemce proplácí náklady 

z vlastních prostředků. 

Celá dotace, tj. podíl SR a SF, bude příjemci vyplacena z rozpočtové kapitoly Ministerstva 

pro místní rozvoj. Příjem dotace na účet se proto zaúčtuje s účelovými znaky pro dotace ze 

státního rozpočtu. V případě prostředků obcí, které se podílejí na veřejném financování, se 

účelové znaky neuvádějí. 

Po vyúčtování dotace a kontrolách žádosti o platbu a povinných příloh je přesně známá výše 

způsobilých výdajů a výše dotace ze strukturálních fondů a státního rozpočtu. Příjemce, 

v oblasti intervence 5.2 pouze obec, je povinen vyznačit na jednotlivých fakturách nebo jejich 

krycích listech příslušný účelový znak: 

Pro 5.2a) a část aktivity 5.2c) spojené s revitalizací veřejných prostranství: 

    – dotace z EU (85 % způsobilých výdajů) -  17003  EU – NIV 

  17871  EU – IV 

Pro 5.2b) a část aktivity 5.2c) spojené s regenerací bytových domů: 

  – dotace z EU (85 % ze 40 %* způsobilých výdajů) -  17871  EU – IV 
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 – dotace ze SR (15 % ze 40 %* způsobilých výdajů) -  17870  SR – IV  

* neplatí pro region Jihozápad – pro region Jihozápad je od 1. 1. 2011 intenzita veřejné 

podpory 30 % celkových způsobilých výdajů. 

Aktuální účelové znaky jsou zveřejňovány na stránkách Ministerstva financí ČR 

(www.mfcr.cz). 

Kontaktní osoba na Ministerstvu financí ČR pro konzultace k účelovým znakům: Ing. Rudolf 

Kotrba, tel. 257 042 495, e-mail: rudolf.kotrba@mfcr.cz. 

 

Způsob financování 

V průběhu realizace projektu hradí příjemce veškeré výdaje ze svých zdrojů. 

Po ukončení realizace etapy nebo projektu odevzdá příjemce do 20 pracovních dní na 

příslušnou pobočku CRR ČR: 

 zjednodušenou žádost o platbu vystavenou v BENEFIT7 (dále „ZŽoP“, viz příloha 

č. 15 Příručky),  

 etapovou nebo závěrečnou monitorovací zprávu vystavenou v BENEFIT7,  

 další potřebné doklady – jejich výčet je uveden na konci vzoru monitorovací zprávy 

(viz příloha č. 11 Příručky).  

Žádosti o platbu jsou předkládány v CZK. 

V případě, že etapa skončila před schválením prvního řídicího dokumentu, je nutné podat 

zjednodušenou žádost o platbu včetně povinných příloh a etapovou monitorovací zprávu do 

20 pracovních dnů od schválení prvního řídicího dokumentu. 

V případě, kdy není ukončena administrace ZŽoP za etapu n a příjemce je povinen předložit 

ZŽoP za etapu n+1, založí příjemce v Benefit7 ZŽoP za etapu n+1 a předloží ji na CRR ČR 

pouze v pracovní tištěné verzi. Příjemce může sledovat stav zpracování ZŽoP na záložce 

Konto žádostí v IS Benefit7. Po schválení ZŽoP za etapu n bude příjemce informován o jejím 

schválení a možnosti finálního uložení ZŽoP za etapu n+1. Poté, co ZŽoP za etapu n+1 

finálně uloží v IS Benefit7, předloží ji ve finální verzi na CRR ČR. 

Jednotlivé výdaje musí být doloženy způsobem uvedeným v dokumentu Náležitosti 

dokladování způsobilých výdajů zveřejněném na webových stránkách 

http://www.crr.cz/cs/programy-eu/iop/dokumenty/.   

CRR ČR vykoná celkovou kontrolu dokladů projektu, která spočívá v posouzení jejich věcné, 

finanční a formální správnosti. Lhůta pro administraci zjednodušené žádosti o platbu je 

stanovena na 20 pracovních dnů od jejího předložení. V případě potřeby si může CRR ČR 

vyžádat doplnění nebo opravu předložených dokladů a lhůta administrace se může prodloužit.  

Při kontrole monitorovací zprávy se pracovník CRR zaměřuje na: 

 kontrolu plnění monitorovacích indikátorů a účelu projektu, 

 kontrolu souladu dokumentace k veřejným zakázkám se zákonem o veřejných 

zakázkách či Závaznými postupy,  

 kontrolu způsobilosti výdajů projektu, 

 doložení povinných příloh k žádosti o platbu a jejich správnosti, 

http://www.mfcr.cz/
mailto:rudolf.kotrba@mfcr.cz
http://www.crr.cz/cs/programy-eu/iop/dokumenty/
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 oprávněnost příjemce, 

 soulad se zadávacími podmínkami v případě, že bylo provedeno zadávací nebo 

výběrové řízení,  

 náležitosti dokladů dle zákona o účetnictví, zákona o dani z příjmu, případně zákona  

o DPH, 

 doložení účelovosti faktur a specifikace jednotlivých způsobilých výdajů – tj. předmět 

fakturace je v souladu s projektem, z faktury je patrné, že se jedná o fakturaci 

vztahující se k projektu, 

 přílohy k účetním dokladům, 

 úhrady faktur podle výpisu z bankovního účtu projektu (datum, částka, účet), příp. 

jiných účtů dokládajících zaplacení předložených dokladů, 

 věcnou a časovou způsobilost výdajů vzhledem k předmětu a termínům projektu a 

jeho etap, 

 termíny předložení všech hlášení o pokroku. 

Pokud CRR ČR zjistí v průběhu kontroly nedostatky, vyzve elektronicky žadatele k jejich 

odstranění ve lhůtě do 10 pracovních dnů.  

Zjistí-li se výdaj vynaložený nebo uhrazený způsobem, který neodpovídá pravidlům 

programu, řídicího dokumentu a Podmínkám, označí se výdaj jako nezpůsobilý a o jeho 

částku budou sníženy celkové způsobilé výdaje projektu, resp. etapy. Tuto skutečnost vyznačí 

v Soupisce faktur a kontrolním listu. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke 

snížení způsobilých výdajů, musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly 

jednotlivých zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích. Nezpůsobilé 

výdaje projektu hradí příjemce ze svých zdrojů. 

Žadatel obdrží od CRR ČR elektronicky oznámení o výsledku kontroly žádosti o platbu se 

seznamem nezpůsobilých výdajů. Tyto výdaje budou vyjmuty z režimu spolufinancování ze 

strukturálních fondů a budou hrazeny z vlastních zdrojů příjemce.  

Po ukončení kontroly zjednodušené žádosti o platbu a monitorovací zprávy vyhotoví CRR ČR 

formulář F1 – Žádost o platbu. Na základě tohoto formuláře vydá ŘO IOP Příkaz k převodu 

prostředků na účet příjemce dotace. Originál formuláře zašle ŘO IOP pověřené bance, která 

na jeho základě převede schválenou výši dotace na účet příjemce. Kopii Příkazu k převodu 

zašle příjemci.  

V případě, že CRR ČR zjistí porušení Podmínek, oznámí tuto skutečnost na ŘO IOP, který 

rozhodne o případném krácení částky určené k proplacení, tj. před vystavením příkazu  

k převodu a oznámí krácení příjemci. 

Pokud příjemce uplatní v průběhu realizace nebo v době udržitelnosti projektu smluvní 

pokutu/penále vůči dodavatelům, je povinen tuto skutečnost oznámit pobočce CRR ČR 

formou Oznámení o změnách v projektu, viz příloha č. 14 Příručky. V případě, že příjemce 

uplatňuje smluvní pokutu na základě vad a nedostatků dodávky, považuje se pokuta za zdroj 

financí na opravy a dokončení díla a neovlivňuje celkové způsobilé výdaje. V případě přijaté 

pokuty za nedodržení dodacích lhůt je nutné snížit celkové způsobilé výdaje projektu 

následujícím způsobem: 

1) a) v případě, že se smluvní pokuta vztahuje pouze na způsobilé výdaje, sníží se celkové 

způsobilé výdaje o uplatněnou pokutu či penále; 
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b) v případě, že se smluvní pokuta vztahuje i na nezpůsobilé výdaje, bude stanovena 

procentuelně část smluvní pokuty připadající na způsobilé výdaje; 

2) hodnota smluvní pokuty připadající na způsobilé výdaje bude stanovena v rozdělení na SR 

a SF, případně další zdroje kofinancování. 

Pokud dojde k oznámení o přijetí smluvní pokuty před schválením žádosti o platbu, budou 

sníženy celkové způsobilé výdaje na základě výpočtu podle bodu a). Dojde-li k oznámení po 

schválení závěrečné žádosti o platbu, ŘO IOP vystaví příjemci Pokyn k vrácení prostředků. 

Příjemce je povinen vrátit částky vypočítané podle bodu a), případně b), do 30 kalendářních 

dnů od obdržení Pokynu k vrácení prostředků. 

Pokud CRR ČR zjistí porušení Podmínek, oznámí tuto skutečnost na ŘO IOP, který rozhodne  

o případném krácení způsobilých výdajů. Ředitel ŘO IOP oznámí příjemci krácení 

způsobilých výdajů dopisem. 

 

Způsob vyplnění zjednodušené žádosti o platbu 

Zjednodušenou žádost o platbu předkládá příjemce v elektronické a tištěné verzi. 

Elektronickou verzi vyplňuje v IS BENEFIT7 (viz příloha č. 16 Příručky).  

Orientační harmonogram uvádí jednotlivé kroky čerpání dotace. V případě, že je příjemce 

vyzván k doplnění dokladů nebo opravě žádosti, běh lhůt se přerušuje. Uvedené lhůty jsou 

maximální a předpokládá se, že lhůty budou efektivně kráceny. V případě, že je žadatel 

vyzván k doplnění nebo opravě žádosti, běh uvedených lhůt se přerušuje. 

 

Tabulka 7 Orientační harmonogram administrace žádosti o platbu 

 Max. počet pracovních 

dnů od ukončení 

předchozí činnosti 

Počet pracovních 

dnů od předložení 

ZŽoP na CRR ČR 

Předložení zjednodušené žádosti o platbu 

příjemcem na CRR ČR od ukončení etapy/ 

projektu 

20 0 

Kontrola ZŽoP a vystavení F1 - Žádost o 

platbu 
20 20 

Schválení F1 - Žádosti o platbu a vystavení 

Příkazu k převodu 
20 40 

Zaslání Příkazu pověřené bance bezprostředně --- 

Proplacení na účet příjemce 
max. 15 pracovních dnů 

od obdržení Příkazu 
max. 55 

Upozornění: Plánuje-li příjemce proplacení dotace ze státního rozpočtu a ERDF v daném 

roce, projekt/etapa musí skončit do konce srpna. V případě ukončení projektu/etapy v měsíci 
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září, bude dotace s největší pravděpodobností proplacena rovněž v daném roce. Pokud však 

etapa/projekt skončí později než v září, počítejte s proplacením dotace až v následujícím roce.  

 

Přenesená daňová povinnost a vykazování DPH  

Principem režimu přenesené daňové povinnosti je skutečnost, že DPH přiznává a platí plátce, 

pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, nikoliv plátce, který je 

uskutečnil.  

Režim přenesené daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění nemá přímý dopad na 

způsobilost DPH. DPH je způsobilým výdajem, pokud příjemce nemá nárok na odpočet daně 

na vstupu a vztahuje-li se DPH k plnění, které splňuje podmínky způsobilosti. 

V případě, že se na příjemce bude vztahovat režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (zejména podle § 92e plnění z oblasti 

stavebních a montážních prací, vymezených číselnými kódy klasifikace produkce CZ CPA 

41-43 - číselník Českého statistického úřadu) a současně bude uplatňovat DPH v rámci 

způsobilých výdajů, bude při dokladování DPH postupovat následujícím způsobem:  

 faktura vystavená dodavatelem nebude oproti běžnému dokladu obsahovat výši daně, 

ale pouze sazbu daně a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové 

povinnosti, příjemce dotace (odběratel) dopočte daň, kterou eviduje ve své daňové 

evidenci; 

 příjemce v přiznání k DPH za dané zdaňovací období (měsíční, čtvrtletní) vypořádá 

svou daňovou povinnost s orgánem finanční správy (OFS); 

 příjemce předloží se žádostí o platbu:  

 kopii evidence pro daňové účely podle § 100 zákona č. 235/2004 Sb.,  

o DPH (s náležitostmi dle § 92a),  

 kopii výpisu z bankovního účtu jako doklad o úhradě daňové povinnosti OFS. 

Způsob uplatňování DPH v přenesené daňové povinnosti: 

1. Příjemce hradí DPH odděleně od základu daně. Pokud bude v režimu přenesené 

daňové povinnosti hrazena DPH odděleně od základu daně, tj. v jiném čase, je nutné 

prostředky na úhradu DPH alokovat do období, kdy dojde k úhradě na OFS, tzn.: 

 prodloužit realizaci projektu, pokud se jedná o závěrečnou etapu, ve které bude hrazen 

odděleně základ (dodavateli) a odděleně DPH (na OFS), anebo 

 přesunout prostředky z etapy, ve které bude hrazen dodavateli pouze základ, do jiného 

období, kdy dojde k úhradě DPH na OFS. 

2. Plnění výhradně pro ekonomickou činnost. DPH je nezpůsobilá v celé výši.   

3. Smíšená plnění. Vždy je uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, DPH je 

vypořádána konečným vypořádacím koeficientem po uzavření konkrétního roku, teprve 

poté uplatněna v projektu. DPH se v projektu uplatňuje v podílu neekonomické činnosti 
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konečným vypořádacím koeficientem potvrzeným OFS. DPH poskytovatel dotace 

nemůže proplácet na základě odhadu koeficientu v průběhu roku.  

Ve všech případech je příjemce povinen doložit splnění daňové povinnosti prostřednictvím 

dokladů uvedených výše (tzn. kopií evidence pro daňové účely a kopií výpisu z bankovního 

účtu). 
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9. Stížnosti a odvolání 

Každý podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního 

postupu bude vždy prošetřen. 

Bude-li podnět naplňovat znaky stížnosti, postupuje se podle zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád. 

Zákonná úprava stížností je obsažena v § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění (dále jen SŘ). 

Kdokoli může podat stížnost poukazující na nevhodné chování úředních osob nebo nesprávný 

postup CRR ČR/ŘO IOP, jestliže se ho toto jednání přímo dotýká.  

Podá-li stížnost osoba, která nebyla předmětem stížnosti sama dotčena, bude podání CRR 

ČR/ŘO IOP brát pouze jako podnět k výkonu dohledu či kontroly nebo jako podnět ke 

zlepšení činnosti a k odstranění nedostatků. Obdobným způsobem bude postupovat  

i v případě přijetí anonymního podání, tj. pokud stěžovatel zašle podání bez podpisu či  

s podpisem, ale bez uvedení adresy pro doručování. 

Stížnost lze podat písemně, ústně, faxem nebo elektronicky. Pokud nelze ústní stížnost 

vyřídit ihned, sepíše o ní CRR ČR/ŘO IOP písemný záznam. 

Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, které věci se týká a co se navrhuje. Stížnost 

musí obsahovat především náležitosti nutné k jejímu vyřízení. Jestliže tyto náležitosti 

postrádá, vyzve CRR ČR/ŘO IOP stěžovatele k jejich doplnění v přiměřené lhůtě. Současně 

stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti, které by bránily dalšímu postupu, neodstraní, stížností 

se dále nebude zabývat. 

Stížnost se podává u orgánu, proti jehož činnosti je zaměřena.  

CRR ČR, příp. ŘO IOP, řádně prošetří všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti a stížnost 

vyřídí do 60 dnů ode dne, kdy mu byla doručena. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, 

nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. 

V této lhůtě také písemně vyrozumí stěžovatele o vyřízení stížnosti. Stížnost se považuje za 

vyřízenou dnem, kdy je vyrozumění o vyřízení stížnosti vypraveno či předáno k poštovní 

přepravě.  

Jestliže stěžovatel nesouhlasí se způsobem vyřízení stížnosti, může požádat o přešetření věci. 

Žádost o přešetření může stěžovatel podat: 

1. orgánu, který vyřizoval stížnost – ten pak posoudí obsah a shledá-li důvod ke změně 

svých předchozích závěrů, vyrozumí o tom stěžovatele. V opačném případě oznámí 

stěžovateli, že neshledal důvody ke změně již učiněných závěrů a předá stížnost  

k přešetření nadřízenému správnímu orgánu. V případě CRR ČR je pro tyto účely 

nadřízeným orgánem ŘO IOP. V případě ŘO IOP může stěžovatel podat žádost  

o prošetření odboru kontroly MMR ČR.  

2. nadřízenému orgánu – ten je povinen řádně prošetřit bez zbytečného odkladu 

všechny skutečnosti uvedené ve stížnosti. Způsob vyřízení stížnosti závisí na obsahu 

stížnosti.  
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V případě, že stěžovatel poté, co nadřízený orgán stížnost prošetřil a potvrdil výsledky 

předchozího šetření, podá znovu stížnost shodného obsahu a nebudou shledány důvody ke 

změně výsledků předchozího vyřízení, bude stížnost založena bez dalšího šetření. Stěžovatel 

bude o tomto postupu informován.  

Na dotaci podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších 

předpisů, není právní nárok. Nelze tudíž aplikovat obecné předpisy o správním řízení a je 

vyloučeno jeho soudní přezkoumání. Žadatel však může požádat o přešetření podle výše 

uvedeného postupu. 
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10. Kontroly projektu 

10.1. Základní druhy kontrol  

10.1.1 Kontroly z hlediska realizace projektu 

Příjemce je povinen v době realizace projektu a po dobu deseti let od ukončení realizace 

projektu, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí/Stanovení 

výdajů a Podmínek poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 

zmocněncům pověřených orgánů.  

Ex-ante kontroly 

Cílem je získat informace o přípravě žadatele na realizaci projektu, porovnat skutečný stav se 

stavem deklarovaným v žádosti o podporu a ověřit, že žadatel splňuje definici žadatele pro 

dané opatření a veškeré jeho vstupy projektu a přípravné činnosti jsou prokazatelné a naplňují 

podmínky poskytování pomoci z programu IOP. Výdaje na projekt musí být v souladu s 

principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Tyto kontroly probíhají do schválení 

Rozhodnutí/Stanovení výdajů. 

Interim kontroly  

Interim kontroly mohou být prováděny bez žádosti o platbu nebo v souvislosti s předložením 

žádosti o platbu.   

Provádí se v průběhu realizace projektu do ukončení financování projektu. Jejich cílem je 

ověření plnění Rozhodnutí/Stanovení výdajů a Podmínek a ověření, že finanční prostředky 

jsou použity k záměru specifikovanému projektem, Rozhodnutím/Stanovením výdajů a 

Podmínkami a v průběhu realizace projektu nejsou porušována pravidla pro poskytování 

finančních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů. 

Ex-post kontroly 

Provádějí se v období pěti let od ukončení realizace projektu (doba udržitelnosti projektu). 

Cílem je ověřit plnění povinností stanovených v Rozhodnutí/Stanovení výdajů a Podmínkách 

pro dobu udržitelnosti. 

 

Uvedené kontroly mohou probíhat jako plánované nebo neplánované. 
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10.1.2 Kontroly z hlediska charakteru a zaměření 

Administrativní kontrola spočívá v kontrole dokladů předložených žadatelem nebo 

příjemcem při příjmu projektové žádosti, při kontrole zadávacího/výběrového řízení, při 

oznámení o změně v projektu, při předložení monitorovací zprávy a při příjmu zjednodušené 

žádosti o platbu. Administrativní kontrola může být provedena  

i veřejnosprávní formou, kde je příjemce o zahájení a jeho právech a povinnostech 

informován a je oprávněn se ke kontrolním závěrům vyjádřit. Kontrolu může provádět CRR 

ČR nebo ŘO IOP. 

Kontrola na místě porovnává skutečný stav se stavem deklarovaným, obsahuje rovněž 

kontrolu dokladů.  

Monitorovací návštěva spočívá v návštěvách na místě realizace projektu. Nemusí být 

kontrolovanému subjektu oznámena předem a kontrolní pracovník nemusí mít vystavené 

pověření ke kontrole. Výstupem monitorovací návštěvy je zápis popisující průběh a 

závěry monitorovací návštěvy, sepsaný pracovníkem, který monitorovací návštěvu provedl. 

Monitorovací návštěvu provádí CRR ČR nebo ŘO IOP. 

Příjemce se může setkat s vnější nezávislou kontrolou, kterou provádějí zejména následující 

orgány: 

 Nejvyšší kontrolní úřad, 

 Ministerstvo financí ČR – Platební a certifikační orgán (PCO), 

 Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán, 

 Evropská komise, 

 Evropský účetní dvůr (EÚD), 

 Evropský úřad pro potírání podvodného jednání (OLAF), 

 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), 

 Orgán finanční správy (OFS). 

Příjemce je povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při jejím provádění 

součinnost.  

Pokud příjemce nespolupracuje při výkonu kontroly, je to sankcionováno snížením finanční 

podpory v souladu s Podmínkami odebráním částky ve výši 0,1- 0,5 % z celkové částky 

dotace. 

U příjemce může provést audit Ministerstvo financí ČR (Auditní orgán). 

Výkon auditu se řídí především § 13a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a jedná se 

zejména o tyto procesní postupy: 

 audit je zahájen na základě předloženého pověření k vykonání auditu, 

 na základě provedeného auditu je sepsán návrh auditní zprávy, 

 příjemce má právo být seznámen s návrhem auditní zprávy a zaujmout písemné 

stanovisko, které se následně stává součástí zprávy, 

 lhůta pro podání písemného stanoviska je minimálně 5 kalendářních dní, nestanoví-li 

auditor lhůtu delší, 
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 v případě, že jsou na základě auditu stanovena nápravná opatření, je příjemce povinen 

o přijatých nápravných opatřeních a jejich plnění informovat poskytovatele dotace a 

auditora, který audit provedl. Příjemce rovněž informuje ŘO IOP a CRR ČR o 

zahájení a průběhu kontrol a auditů realizovaných externími kontrolními orgány (viz 

výše). 

Příjemce neprodleně informuje CRR ČR o zahájení a průběhu všech externích auditů a 

kontrol. Za účelem minimalizace dopadů kontrol či auditů se příjemcům doporučuje 

konzultovat námitky k nálezům v závěrečných zprávách předem s CRR ČR. 

Po obdržení písemného rozhodnutí orgánu finanční správy o uložení odvodu za porušení 

rozpočtové kázně nebo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde je vyměřená 

sankce, zašle příjemce neprodleně kopii tohoto dokumentu CRR ČR.  

10.2. Kontrola na místě 

Fyzickou kontrolu na místě mohou vykonávat pracovníci CRR ČR a ŘO IOP. Fyzická 

kontrola na místě vykonávaná pracovníky CRR ČR se neřídí zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole (výstupem je zápis z kontroly). Fyzická kontrola na místě vykonávaná 

pracovníky ŘO IOP se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v režimu 

veřejnosprávní kontroly na místě. Výstupem je protokol o kontrole dle zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole (kontrolní řád). 

Kontrolu může provádět pracovník, který se prokáže pověřením k provedení kontroly 

projektu nebo služebním průkazem. 

 

10.2.1 Práva příjemce jako kontrolované osoby 

 Požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupině) předložení písemného oprávnění ke 

kontrole, 

 být informován o termínu plánované kontroly minimálně 2 pracovní dny předem  

 (v odůvodněných případech nejpozději v den zahájení kontroly přímo na místě), 

 být informován o předmětu kontroly a o požadavku na předloženou dokumentaci, 

 vyžádat si náhradní termín pro kontrolu na místě, 

 být ze strany kontrolních pracovníků seznámen s obsahem protokolu o kontrole/zápisu z 

kontroly, 

 požadovat po kontrolorovi (kontrolní skupině) předání zprávy o kontrole - protokol o 

kontrole/zápis z kontroly,  

 podat své námitky proti kontrolním zjištěním uvedených v protokolu o kontrole/zápisu do 

5 pracovních dní od seznámení se se zápisem nebo od jeho doručení poštou a v případě 

VSK do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o 

kontrole lhůta delší, 



                                  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

 

 

Příručka pro žadatele a příjemce 

ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ 

V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 

Vydání 10, platnost od 6. června2014 

 Strana 68 z 78 

 

 

 požadovat od kontrolorů potvrzení o zajištěných originálních podkladech, kontrolované 

subjekty a jejich zaměstnanci nejsou povinni poskytnout součinnost v případech, kdy by 

poskytnutí způsobilo trestní stíhání sobě nebo osobám blízkým5  nebo kdy by jejím 

splněním porušily zákonem výslovně uloženou povinnost mlčenlivosti. 

 

10.2.2 Povinnosti příjemce jako kontrolované osoby 

Kontrolovaná osoba je na základě Rozhodnutí/Stanovení výdajů a Podmínek povinná umožnit 

projekt před realizací, po dobu realizace a v době udržitelnosti zkontrolovat. Práva a 

povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob jsou stanoveny v zákoně č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád). 

 Vytvořit podmínky pro výkon kontroly, osobně se jí zúčastnit a zdržet se jednání a 

činností, které by mohly ohrozit její řádný průběh, 

 v případě, že nelze zajistit osobní účast kontrolované osoby, je povinna poskytnout 

kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly jiná osoba, která kontrolované 

osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či využívá, případně se na této 

činnosti podílí nebo podílela,  

 neprodleně sdělit kontrolujícímu subjektu výhrady k navrženému termínu kontroly a 

navrhnout mu náhradní termín pro provedení kontroly ne delší než 7 kalendářních dnů od 

původně navrženého termínu kontroly,  

 seznámit členy kontrolní skupiny s bezpečnostními předpisy, které se vztahují ke 

kontrolovaným objektům a které jsou tyto osoby povinny v průběhu kontroly dodržovat, 

 podle povahy kontrolovaného projektu je povinen dodavatel stavebních prací případně 

investor/příjemce vybavit všechny osoby vstupující na staveniště nebo pracoviště 

osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby z 

provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich 

bezpečnost, 

 předložit kontrolní skupině na vyžádání dokumenty vztahující se k projektu, o kontrolách 

jak fyzických, tak finančních, které provedly jiné kontrolní orgány a které mají vztah ke 

kontrole projektu financovaného z IOP, 

 umožnit kontrolní skupině vstup na pozemek, do každé provozní budovy, místnosti a 

místa včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, přístup k účetním písemnostem, 

záznamům a informacím na nosičích dat v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle 

kontroly; tato povinnost se rovněž týká obydlí, které kontrolovaná osoba užívá pro 

podnikatelskou činnost spojenou s předmětem projektu, 

 předložit kontrolní skupině ve stanovených lhůtách vyžádané doklady a poskytnout 

informace k předmětu kontroly, 

 uchovávat Rozhodnutí/Stanovení výdajů a Podmínky, veškeré účetní doklady týkající se 

poskytnuté pomoci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a 

                                                      

 

 

 

5
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 22. 
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čl. 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré doklady o provedených kontrolách spolu 

s veškerou projektovou dokumentací minimálně do roku 2021, 

 v nezbytném rozsahu, odpovídajícím povaze její činnosti a technickému vybavení, 

poskytnout materiální a technické zabezpečení pro výkon kontroly, 

 přijmout opatření k nápravě nedostatků zjištěných kontrolou a ve stanovené lhůtě o 

přijatých nápravných opatřeních písemně informovat kontrolujícího. 

 

10.2.3 Zahájení kontroly na místě 

Kontrolovaná osoba bude o připravované kontrole vhodným způsobem vyrozuměna 

minimálně dva pracovní dny předem. Ve výjimečných případech, vyžaduje-li to splnění účelu 

kontroly nebo hrozí-li zmaření účelu kontroly, může být kontrola oznámena kontrolované 

osobě v den zahájení kontroly přímo na místě. 

Pracovníci se při kontrole prokazují služebním průkazem a písemným pověřením ke kontrole 

vystaveným osobou oprávněnou pověřovat k provedení kontroly.  

Kontrola je zahájena předložením nebo doručením písemného pověření ke kontrole. 

Je-li kontrola zahájena bez přítomnosti kontrolované osoby, informuje kontrolující 

kontrolovanou osobu o zahájení kontroly dodatečně. 

 

10.2.4 Protokol o kontrole/zápis z kontroly 

Na závěr kontroly je kontrolní skupinou vyhotoven protokol o kontrole/zápis z fyzické 

kontroly ve dvou stejnopisech, jeden pro kontrolní orgán a druhý pro kontrolovanou osobu.  

Na základě fyzické kontroly se mohou příjemci uložit opatření k nápravě zjištěných 

nedostatků včetně lhůty pro přijetí nápravných opatření. Informace o uložení opatření k 

nápravě s termínem, do kdy má kontrolovaná osoba nedostatky odstranit, jsou součástí 

protokolu o kontrole/zápisu z kontroly.  

Kontrolovaná osoba zápis z fyzické kontroly podepíše a potvrdí, že se s ním seznámil. V 

případě, že se kontrolovaná osoba odmítne seznámit se se zápisem nebo toto seznámení 

odmítne potvrdit svým podpisem, vyznačí se tato skutečnost v zápise včetně data a důvodu 

odmítnutí.  

Odmítne-li se kontrolovaná osoba seznámit se zápisem, ztrácí oprávnění uplatnit písemné a 

zdůvodněné námitky. Jestliže se se zápisem seznámí, ale odmítne ho podepsat, běží jí od 

tohoto dne lhůta pro podání námitek. Tyto skutečnosti i s datem zaznamená vedoucí nebo člen 

kontrolní skupiny do zápisu z kontroly. 

 



                                  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

 

 

Příručka pro žadatele a příjemce 

ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ 

V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 

Vydání 10, platnost od 6. června2014 

 Strana 70 z 78 

 

 

10.2.5 Řízení o námitkách kontrolované osoby 

Kontrolovaná osoba může proti protokolu o kontrole/zápisu, resp. proti průběhu kontroly, 

uplatnit své písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě uvedené v protokolu o 

kontrole/zápisu z fyzické kontroly.  

Vedoucí kontrolní skupiny nebo kontrolující námitky bezodkladně prošetří a nejpozději do 30 

kalendářních dnů od podání námitek kontrolované osobě odpoví. O důvodech prodloužení 

lhůty na prošetření námitek musí být kontrolovaná osoba písemně vyrozuměna. 

Částečné nebo úplné zamítnutí námitek je kontrolované osobě odůvodněno. 

Námitky, kterým kontrolní orgán nevyhověl nebo vyhověl pouze částečně, nemůže 

kontrolovaná osoba opakovaně uplatnit. O námitkách v rámci veřejnosprávní kontroly na 

místě rozhoduje nadřízená osoba kontrolujícího. Proti rozhodnutí o námitkách není opravný 

prostředek přípustný. 

Pokud kontrolní orgán námitkám kontrolované osoby plně nebo částečně vyhoví, bude 

stanovisko/rozhodnutí o námitkách přiloženo k protokolu o kontrole/zápisu z kontroly. 

Pokud kontrolovaná osoba překročila lhůtu pro uplatnění námitek nebo byly námitky podány 

neoprávněnou osobou, nadřízená osoba kontrolujícího tyto námitky rovněž zamítne. 

Kontrola je ukončena marným uplynutím lhůty pro podání námitek, vzdáním se práva podat 

námitky, odmítnutím seznámení se se zápisem z kontroly, dnem doručení rozhodnutí o 

námitkách kontrolované osobě nebo dnem, ve kterém byly námitky předány k vyřízení 

správnímu orgánu. 

  



                                  PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE 

 

 

Příručka pro žadatele a příjemce 

ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ 

V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH 

Vydání 10, platnost od 6. června2014 

 Strana 71 z 78 

 

 

11. Základní právní předpisy a dokumenty 

Základní legislativa EU 

 Smlouva o založení Evropských společenství (od 1. prosince 2009 vstoupila v platnost 

Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie), 

 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti 

a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006  

o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, 

 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí 

pravidla k Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudržnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj,  

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 437/2010 ze dne 19. května 2010, 

kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin 

obyvatel, 

 Nařízení Rady (ES) č. 284/2009 ze dne 7. dubna 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 

1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některá ustanovení týkající 

se finančního řízení, 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 539/2010 ze dne 16. června 2010, 

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském 

fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde 

o zjednodušení určitých požadavků a o některá ustanovení týkající se finančního řízení, 

 Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 

o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, 

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 

 Rozhodnutí Rady (ES) ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách 

Společenství pro soudržnost (2006/702/ES), 

 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví 

finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, 

 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 ze dne 11. prosince 1996 o kontrolách a 

inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů 

Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem, 

 Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních 

zájmů Evropských společenství, 
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 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2343/2002 ze dne 19. listopadu 2002 o rámcovém 

finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 185 Nařízení Rady (ES, Euratom)  

č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských 

společenství, 

 Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích 

pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým 

se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, 

 Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 

Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům ve znění Nařízení Komise 

(ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 

70/2001 ve vztahu k rozšíření rozsahu uvedeného nařízení tak, aby zahrnovalo podporu 

určenou na výzkum a vývoj,  

 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 

a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 

(obecné nařízení o blokových výjimkách), 

 Pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013 (2006/C 54/08), 

 Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 

Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, 

 Nařízení Komise (ES) č. 2035/2005 ze dne 12. prosince 2005, kterým se mění nařízení 

Komise č. 1681/94 ze dne 11. července 1994 o nesrovnalostech a navrácení neoprávněně 

vyplacených částek v souvislosti s financováním strukturálních politik a organizací 

informačního systému v této oblasti, 

 Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 

Smlouvy na podporu de minimis, 

 Rozhodnutí Komise č. K(207) 6835 ze dne 20. prosince 2007, kterým se přijímá 

Integrovaný operační program pro pomoc Společenství z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj v rámci cílů "Konvergence" a "Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost" v ČR, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES o koordinaci postupů při zadávání 

veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby, ve znění pozdějších předpisů, 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinaci postupů při zadávání 

veřejných zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, 

dopravy a poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, 

 Společné akce pro růst a zaměstnanost: Lisabonský program Společenství, 

KOM(2005)330, 

 Sdělení komise Radě a EP: Politika soudržnosti: přínos měst a aglomerací pro růst a 

zaměstnanost v regionech, 13. 7. 2006 KOM(2006)385, 

 Města a lisabonská agenda, hodnocení výkonnosti měst DG Regio 2005, 

 Městská dimenze v souvislosti s rozšířením. Zpráva zpravodaje J. M. Beaupuy pro 

jednání Evropského parlamentu ze dne 13. 10. 2005, 
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 Dohoda z Bristolu (Závěry neformální konference ministrů k udržitelným sídlům v 

Evropě) 6. - 7. 12. 2005, 

 Závěry předsednictví ze zasedání Evropské rady v Göteborgu (2001), 

 Lipská charta o udržitelných evropských městech, 

 Rozhodnutí Komise K(2008) 7845 ze dne 10. 12. 2008 o schválení státní podpory N 

342/2008. 

Základní právní předpisy a dokumenty ČR 

 Národní lisabonský program 2005–2008 (Národní plán reforem České republiky) – 

usnesení vlády č. 1200/2005, Národní program reforem České republiky 2008–2010 – 

usnesení vlády č. 1319/2008, 

 Národní strategický referenční rámec ČR pro čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů a fondu Soudržnosti EU v letech 2007–2013 (NSRR) – usnesení 

vlády č. 1477/2006, 

 Národní rozvojový plán ČR 2007–2013  - usnesení vlády č. 175/2006, 

 Strategie udržitelného rozvoje ČR (SUR) – usnesení vlády č. 1242/2004, Strategický 

rámec udržitelného rozvoje České republiky – usnesení vlády č. 37/2010, 

 Strategie hospodářského růstu ČR 2005–2013 (SHR) – usnesení vlády č. 1500/2005, 

 Strategie regionálního rozvoje ČR (SRR) – usnesení vlády č. 560/2006,  

 Usnesení vlády č. 536/2008 o strategických projektových záměrech pro čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration, 

 Usnesení vlády č. 927/2007 o zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní veřejnou 

správu, 

 Usnesení vlády č. 854/2008 ke Strategii rozvoje služeb pro informační společnost, 

 Národní inovační politika na léta 2005–2010 – usnesení vlády č. 851/2005, 

 Národní politika výzkumu a vývoje na léta 2004 – 2008 – usnesení vlády č. 5/2004, 

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009–2011 – 

usnesení vlády č. 729/2009, 

 Usnesení vlády č. 245/2005 ze dne 2. 3. 2005 k postupu přípravy České republiky na 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti Evropské 

unie v letech 2007 až 2013, 

 Usnesení vlády č. 48 ze dne 12. 1. 2009 o Závazných postupech pro zadávání zakázek 

spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období let 2007 až 2013, které 

bylo revidováno v únoru 2011 v souladu s usnesením vlády č. 745 ze dne 20. října 2010, 

 Usnesení vlády České republiky ze dne 22. února 2010 č. 158 o opatřeních při zadávání 

veřejných zakázek, 
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 Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – usnesení vlády  

č. 757/2007, 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, 

ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona  

č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve 

znění pozdějších předpisů, 

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

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 

(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 

zákona o podpoře výzkumu a vývoje (ve znění zákona č. 109/2009 Sb.), 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
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 Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o 

elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, 

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Nový občanský zákoník – NOZ),  

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v 

oblasti veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

 Vyhláška MF 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, 

 Vyhláška MF č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u 
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kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného 

účetnictví, 

 Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu 

plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře; 

 Vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

 Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 

jednotky,  

 Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energické náročnosti budov, 

 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energické náročnosti budov, 

 Sdělení Českého statistického úřadu č. 490/2003 Sb., o vydání Klasifikace územních 

statistických jednotek (CZ – NUTS), ve znění pozdějších aktualizací, 

 Integrovaný operační program pro období 2007-2013, 

 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, 

hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města, 

 Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013, 

 Metodická příručka způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních 

fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007–2013, 

 Metodika zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., 

 Metodický pokyn Nesrovnalosti, 

 Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních 

fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007–

2013, 

 Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících 

pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 

2007-2013. 
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12.  Seznam příloh 

1. Definice malého a středního podniku 

2. Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik 

a) Údaje o počtu zaměstnanců podniku 

b) Partnerské podniky 

c) Propojené podniky 

3. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a manuál vizuální identity 

IOP 

4. Seznam kontaktních míst 

5. Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti v IS BENEFIT7  

6. Vzor sloučeného dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

7. Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

a) Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na revitalizaci veřejných 

prostranství 

b) Vzor Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na regeneraci bytových 

domů 

8. Vzor Zprávy pro závěrečné vyhodnocení akce 

9. Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících 

pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 

2007–2013 

10. Vzor hlášení o pokroku 

11. Vzor etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu 

12. Vzor hlášení o udržitelnosti projektu 

13. Soupiska faktur k monitorovací zprávě 

14. Vzor Oznámení o změnách v projektu 

15. Vzor zjednodušené žádosti o platbu  

16. Postup pro vyplňování zjednodušené žádosti o platbu v IS BENEFIT7 

17. Logo manuál IOP 

18. Postup pro vyplňování hlášení o pokroku/monitorovací zprávy v IS BENEFIT7 

19. Metodické listy monitorovacích indikátorů 

20. Informace o identifikaci právnických osob 

V případě, že dojde ke změně formulářů příloh, bude mít příjemce povinnost vyplňovat nové 

verze formulářů. Případné změny a nové typy formulářů budou uveřejňovány na webové 

stránce www.strukturalni-fondy.cz, související informace bude příjemci poskytovat CRR ČR. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/
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Před schválením řídicího dokumentu může dojít ke změně vzoru Podmínek uvedených 

v příloze.  
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[ng. Hana Navrátilová |

Manažer IPRM

Integrovaného plánu rozvoje města

,,Zóna Šumbark II ZaTeslou..

Město : statutární město Havířov
Nazev IPRM : IPRM ,,ZónaŠumbark II Za Teslou..
Čislo IpRl,t : lAvIS/l8

Statutární město Havířov jako nositel IPRM Havířov _,,ZónaŠumbark II Za Teslou..
oznamuje' Že ke dni 20.|2.2012 ukončí následující kontinuálniýzvu:

1. Identifikaceýzvy

Číslo vÝzw : 01 - kontinuální

2. Identifikace programu a oblasti dotace

operaění program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 5. Narodní podpora územního rozvoje
oblast intervence: 5.2 Z|epšení prostředí v problémových sídlištích
Podporovaná aktivita: b) Regenerace bytových domů

Datum vyhlášení výwv z 3.9.2009
Výše alokace : 44 000 000,- Kč
Důvod ukončení výzw : Vyčerpaní alokovaných finančních prostředků

Ukoněení výzvy bylo schváleno Radou města Havířova dne 14.1 I ,20|2 č. usnesení
3133/46RMt2012

V Havířově dne : 15.||.2012
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Statutární město Havířov  
 

 

vyhlašuje od 26.7. 2012 

 

 

 Výzvu k podávání žádostí o dotaci 
 

v rámci  

 

Integrovaného plánu rozvoje města  
 

 

„Zóna Šumbark II Za Teslou“ 
 

 

 

 

1. Identifikace výzvy  

       Číslo  výzvy : 03 – kontinuální 

       Celková částka pro tuto výzvu : 50 000 000,- Kč 

 

2. Identifikace programu a oblasti dotace  

Operační program:   Integrovaný operační program 

Prioritní osa:    5. Národní podpora územního rozvoje  

Oblast intervence:  5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  

Podporovaná aktivita:  a) Revitalizace veřejných prostranství 

 

Zahájení příjmu žádostí   :   27.7.2012 

Ukončení příjmu žádostí  :  do vyčerpání finančního objemu určeného  pro tuto výzvu.    

                                             Informace o ukončení výzvy bude zveřejněna nejméně  

                                             20 pracovních dnů předem. 

Zahájení projektů             :   od 1. ledna 2007  

Ukončení projektů            :  do 30.6. 2015 

      

 

Oprávnění žadatelé 
 

 Obce (zákon č. 128/2000 Sb) 
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Územní zaměření podpory  

 

 Podpora je zaměřená na oblast Zóna Šumbark II Za Teslou , která je zahrnuta  do 

Integrovaného plánu rozvoje města Havířova  

 

Zóna Šumbark II Za Teslou se nachází v severní části města Havířova a je vymezena 

hranicemi, které tvoří křižovatka ul. M. Pujmanové a ul. Jarošové, navazuje ul. Jarošová po 

křižovatku s ul. Lidickou, včetně ulic Polní a Zahradní, dále část ul. Lidické po křižovatku 

s ul. Šípkovou, ul. Šípková od křižovatky s ul. Lidickou po hranice katastru města (Pěžgovský 

les), dále jsou hranice zóny totožné s hranicemi katastru města až po křižovatku ul. Mládí s ul. 

M. Pujmanové, hranice pokračuje po ul. M. Pujmanové až po křižovatku ul. M. Pujmanové a 

ul. Jarošová, čímž se zóna uzavírá.  

 

Tato zóna zahrnuje ulice: 

 

Jarošova, Emy Destinnové, Lidická - 31, 31a, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 52 a, 52 b, 54, 56, 

58. U Tesly, Šípková, Mládí, Odlehlá, Marie Pujmanové – 2, 4, 6, 8,10,12,14,16,18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Tovární, Heleny Malířové, Polní ,Zahradní - 

33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. 

 

(Pozn. Pokud nejsou u ulic uvedena čísla popisná , tato ulice se nachází v zóně po celé délce. ) 

 

Cíl podporované aktivity  

 

 Zvýšení atraktivity veřejných prostranství a efektivnosti jejich využití 
 

 

Podporované aktivity 

 

 úpravy sídlištního prostoru, např. úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, 

zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch; 

 parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře; 

 výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. parkovacích ploch, 

pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, 

vybudování protihlukových stěn;  

 výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, např. zařízení na odtok 

přívalových vod, opatření na odstranění vrchního vedení napětí a jeho nahrazení 

kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení; 

 budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, 

včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné 

rekreační a sportovní využití. 

 

Podpora bude poskytována pouze na volnočasová zařízení, která budou sloužit veřejnosti. 

 

 

 

Forma podpory  

 Dotace, na poskytnutí není právní nárok.   
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Typ podpory  

 Individuální projekty 

 

 

 

Hranice celkových způsobilých výdajů projektu  

není stanovena  

       

Výše  podpory: 85 % ze zdrojů ERDF, 15 % ze zdrojů žadatele 

 

 

Způsobilé a nezpůsobilé výdaje  

Podrobné informace ke způsobilosti výdajů projektů jsou uvedeny v aktuální verzi Příručky 

pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5. 2 (příloha č. 1 výzvy).  

Příručka pro žadatele a příjemce  

Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast 

intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2. 

 

 

Každý způsobilý výdaj doložený průkaznými účetními či daňovými doklady lze uplatnit 

pouze jedenkrát, tzn. že výdaj, na který se vztahuje přiznaná podpora, se neuplatní v jiném 

dotačním programu financovaném z veřejných zdrojů ani v jiné oblasti intervence IOP. 

Příjemce nesmí na realizaci projektu čerpat dotaci z žádného jiného dotačního titulu, jiného 

operačního programu, jiných prostředků krytých z rozpočtu EU a národních veřejných 

rozpočtů, např. programy Panel, Zelená úsporám, krajské dotační tituly, ani z jiných 

finančních mechanizmů nebo nástrojů finančního inženýrství města, např. zvýhodněné úvěry 

z fondů měst.  

Pokud vzniknou v projektu nezpůsobilé výdaje, musí být vykázány ve finančním plánu a 

v monitorovací zprávě projektu. Musí být vždy financovány ze zdrojů příjemce. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
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Počáteční datum pro způsobilost výdajů 

1. leden 2007 

 

Způsobilé jsou pouze investiční výdaje, tzn. příjemce účtuje při dodržení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, případně svých interních směrnic, výdaje projektu 

jako pořízení investic. 

 

Podrobnější  informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce IOP 5.2.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
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1. Předložení žádosti o finanční podporu  

Žádost o dotaci včetně příloh bude nejprve předložena na Město Havířov  

Po schválení žádosti vystaví Město Havířov žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je 

součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami.  

Žádost včetně příloh a potvrzení od Města žadatel předloží na pobočku Centra pro regionální 

rozvoj pro NUTS II.. Moravskoslezsko 28. října 165, 709 00 Ostrava (Ing. Lumír Ondřejek) 

tel. +420 597 081 423 (422) , moravskoslezsko@crr.cz ; ondrejek@crr.cz 
 
 
Forma žádosti o dotaci 

Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář žádosti je 

k dispozici v elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro zpracování 

elektronické žádosti je uveden v příloze Příručky pro žadatele a příjemce č. 5 „Pokyny pro 

vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7“.  

Žádost musí být odevzdána v tištěné podobě (po finálním uložení) 

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou k takovému úkonu 

statutárním zástupcem zmocněnou. V případě, že žadatel nemá povinnost zřídit statutární 

orgán, žádost podepíše osoba oprávněná jednat jménem žadatele. 

 

Přílohy k žádosti o dotaci 

Seznam příloh se povinně vyplňuje v aplikaci Benefit7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti 

na CRR je nutné každou z  příloh předepsaných v aplikaci Benefit7 označit jako doloženou 

nebo jako nedoloženou v případě, že příloha není pro projekt relevantní. V aplikaci Benefit7 

není nutné u příloh vyplňovat kolonku počet stránek.  
 

Přílohy  

 žadatel předkládá v jednom vyhotovení, 

 jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií,  

 musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle 

tohoto seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně 

spojeny. 

 

Přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, označí žadatel  v žádosti BENEFIT7  za 

nedoložené a nebude je předkládat . Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou 

přílohu a při číslování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy.  

Přílohy, kde je uvedena kolonka pro podpis žadatele, musí podepsat statutární zástupce 

žadatele nebo osoba k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněná . V tomto případě je 

nutné, aby žadatel doložil k žádosti dokument dokládající toto zmocnění. V případě, že 

žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, žádost podepíše jiná osoba oprávněná jednat 

jménem žadatele. 

 

 

 

mailto:moravskoslezsko@crr.cz
mailto:ondrejek@crr.cz
http://www.eu-zadost.cz/
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Seznam povinných příloh předkládaných na statutární město Havířov – Magistrát 

města Havířova  

 

1. Seznam příloh 

 Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti na 

CRR není povinné vyplňovat kolonku počet stránek. Po vyplnění jej musí žadatel 

vytisknout. 

2. Doklad o partnerství  

 Tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Dokladem o 

partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva 

a povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. Není-li partner, vyznačí se 

v žádosti jako Nedoloženo.  

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu  

 Výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující 

   dotčené parcely. 

4. Prokázání právní subjektivity žadatele  

 V případě obce není nutné dokládat.  

5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona 

vyžadováno. 

6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, 

položkový rozpočet a harmonogram prací.  

7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění:  

 pravomocné stavební povolení, 

 veřejnoprávní smlouva, 

 písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné 

prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení 

ohlášeného stavebního záměru. 

8.   Potvrzení o výběru projektu z Města Havířova  

 Příloha se přikládá až při předložení žádosti na Centrum pro regionální rozvoj. 

V žádosti Benefit se označí jako Doložena. 

 9. Ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace   

projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ  

 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

10. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu       

v rámci aktivity 3.1 b) IOP  

 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

11.  Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik  

 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

12.  Doklad o schválení podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu  
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 Doklad o schválení realizace projektu odpovědným orgánem včetně zajištění 

předfinancování a spolufinancování projektu  

13. Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním       

zástupcem. 

 Jedná-li za žadatele osoba zmocněná statutárním zástupcem.  
 

 

Příjem žádostí  

 

Způsob doručení: 

 osobní doručení – Podatelna Magistrátu města Havířova , Svornosti  2, Havířov – Město , 

736 01  

- Kancelář č.dv. B 412 – Ing. Hana Navrátilová  

      úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 17.00 hod; Čt : 8.00 – 14.00 hod; Út, Pá : 8.00 – 12.00 hod  

V případě zájmu si žadatel připraví kopii obálky, na kterou podatelna potvrdí převzetí.   

 doručení poštou či kurýrní službou  - Magistrát města Havířova , Svornosti 2,  

      Havířov – Město , 736 01  

 

Ukončení příjmu žádostí bude oznámeno na stránkách www.havirov-city.cz 
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2. Posuzování žádosti  

 

 

Orientační harmonogram hodnocení žádosti  

 
                    Tab. 1  

 

  

počet pracovních 

dnů od ukončení 

předchozí činnosti 

počet pracovních 

dnů od  přijetí 

žádosti  

Přijetí žádosti začátek procesu 

kontrola formální úplnosti a souladu s IPRM 14 14 

kvalitativní hodnocení žádostí neprobíhá 0 14 

schválení Řídícím výborem 3 17 

projednání Radou města 7 24 

oznámení výsledku žadatelům a vrácení žádostí bezprostředně 24 

 

Pozn. Předpokládá se, že lhůty budou efektivně kráceny 

 

 

Fáze posuzování žádosti  
 

Hodnocení formální úplnosti  

Hodnocení věcné přijatelnosti   

Výběr projektů  
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1. Hodnocení formální úplnosti  

 

Po přijetí žádostí provede město Havířov kontrolu formálních náležitostí, při které se zjišťuje, 

zda:  

 

 žádost byla doručena na určené místo ve stanoveném termínu,  

 žádost byla podána v předepsané formě, podobě a počtu výtisků, 

 tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele, 

 v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

 k žádosti jsou přiloženy všechny povinné relevantní přílohy dle výzvy v požadované 

formě (včetně očíslování), 

 povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti. 

 

Jsou-li zjištěny jakékoliv nedostatky ve formálních náležitostech projektové žádosti a 

příloh – tj. projekt je v jakémkoliv kritériu hodnocen NE, je žadatel vyzván, aby ve stanovené 

lhůtě, která činí 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, odstranil nedostatky v projektové 

žádosti. Výzva k odstranění nedostatků bude žadateli zaslána e-mailem s tím, že žadatel je 

povinen potvrdit doručení o přečtení e-mailu, případně faxem (s potvrzením o úspěšném 

odesláni faxu). 

 

UPOZORNĚNÍ 

Seznam formálních nedostatků vč. termínu pro jejich odstranění bude zaslán na e-mailovou 

adresu (příp. faxové číslo) kontaktní osoby, která je uvedena v projektové žádosti. Manažer 

IPRM nenese zodpovědnost za to, že si kontaktní osoba výzvu nevyzvedla a nepřečetla. 

 

 

2. Hodnocení věcné přijatelnosti 

 

Jestliže projekt nesplní některé z následujících kritérií přijatelnosti, bude žádost žadateli 

vrácena a bude vyřazena z dalšího hodnocení. O vyřazení je žadatel informován písemně s 

uvedením kritérií přijatelnosti, které projekt nesplňuje, a odůvodněním.  

Kritéria přijatelnosti: 

 záměr projektu je v souladu s výzvou v rámci IPRM  Zóna Šumbark II Za Teslou  

 záměr je v souladu s podmínkami IOP 5.2a) 

 

3. Kvalitativní hodnocení žádostí - neprobíhá 
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4. Výběr projektů  

 

Pracovní skupina doporučí projekty, které vyhoví kritériím formální úplnosti a věcné 

přijatelnosti, ke schválení dle výše požadovaných finančních prostředků a prostředků 

alokovaných na tuto výzvu v pořadí dle poměru revitalizované plochy k nákladům projektu. 

Řídící výbor IPRM schválí na svém zasedání seznam projektů doporučených k podpoře a 

pořadí náhradních projektů. Rada Města Havířova na svém nejbližším zasedání schválí 

seznam projektů doporučených k podpoře a seznam náhradních projektů.  

 

 

3. Informační zdroje  

 Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast 

intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 Žádost Benefit7 – www.eu-zadost.cz  

 Informace o IPRM Havířova – http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-

dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html 

 Osobní konzultace:  

- Magistrát města  Havířova, oddělení strategického rozvoje , Svornosti 2,   Havířov- 

Město , PSČ : 736 01 

   Ing. Ladislav Nedorost , tel. 596 803 229, e-mail : nedorost.ladislav@havirov-city.cz 

         Ing. Hana Navrátilová ,  tel. 596 803 202, e-mail : navratilova.hana@havirov-city.cz 

     -  Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj Moravskoslezsko, ul. 28.října 165, 

        709   00 Ostrava 

        Ing. Lumír Ondřejek, 597 081 423, ondrejek@crr.cz 

      - CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s; Havlíčkova 15, Praha 1, PSČ : 110 00 

         Ing. Veronika Mokrošová, tel. 296 333 312, e-mail : vmokrosova@cautor.cz 

  

Kontaktní osoby  budou zodpovídat dotazy vztahující se k realizaci IPRM.  

 

4. Přílohy výzvy:  

1. Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5. 2 

      http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 

2. Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti Benefit7  

      www.eu-zadost.cz 

 

 

 

V Havířově dne : 26.7.2012                                                              Ing. Zdeněk Osmanczyk    

                                                                                                         primátor  města Havířova v.r. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.eu-zadost.cz/
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html
mailto:nedorost.ladislav@havirov-city.cz
mailto:ondrejek@crr.cz
mailto:vmokrosova@cautor.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.eu-zadost.cz/


 
 

 

 

 

Záznam o úpravě výše alokace výzvy 
 v rámci IPRM v IOP 

 
Město:  statutární město Havířov      
Název IPRM: Zóna Šumbark II Za Teslou 
Číslo IPRM: 1/MS/18 

 
 Číslo výzvy: 03 
 
 Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje 

 
 Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

 
 Podporovaná aktivita:  (a) Revitalizace veřejných prostranství 

 
 Datum vyhlášení výzvy: 26.7. 2012 
 
 Původní výše alokace (ERDF+SR)                     54 684 830 Kč 

 
 Navrhovaná výše alokace (ERDF+SR)               65 200 000 Kč 

 
 

 Důvod úpravy alokace výzvy: volná alokace ERDF 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          
                                                     Manažer IPRM  
                                                 Ing. Hana Navrátilová v.r. 
                                                       
 
 
 
Schváleno Řídícím výborem dne 4.9. 2013  a RMH usnesením č.  4484/65RM/2013  
ze dne 11.9. 2013 
 
 
V Havířově   dne  13.9.2013 
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Statutární město Havířov  
 

 

vyhlašuje od  8.2.2013 

 

 Výzvu k podávání žádostí o dotaci 
 

v rámci  

 

Integrovaného plánu rozvoje města  
 

 

„Zóna Šumbark II Za Teslou“ 
 

 

 

 

 

1. Identifikace výzvy  

       Číslo  výzvy : 04 – uzavřená  

       Celková částka pro tuto výzvu : 20 000 000,- Kč 

 

2. Identifikace programu a oblasti dotace  

Operační program:   Integrovaný operační program 

Prioritní osa:    5. Národní podpora územního rozvoje  

Oblast intervence:  5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  

Podporovaná aktivita:  b) Regenerace bytových domů  

 

Zahájení příjmu žádostí   :      8.2.2013 

Ukončení příjmu žádostí  :    30.5.2013                                               

Zahájení projektů             :   od data uvedeného na potvrzení Centra pro regionální rozvoj    

                                             ČR o způsobilosti projektu 

Ukončení projektů            :  do 30.6. 2015 
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Oprávnění žadatelé 
 

 obce,  

 bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník),  

 vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona 

(zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů),  

 další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník) 

 

Definice bytového domu  

 více než polovina jeho podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k 

tomuto účelu určena, 

 má nejméně čtyři samostatné byty, 

 budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty 

 

 

Územní zaměření podpory  

 

 Podpora je zaměřená na oblast Zóna Šumbark II Za Teslou , která je zahrnuta  do 

Integrovaného plánu rozvoje města Havířova  

 

Zóna Šumbark II Za Teslou se nachází v severní části města Havířova a je vymezena 

hranicemi, které tvoří křižovatka ul. M. Pujmanové a ul. Jarošové, navazuje ul. Jarošová po 

křižovatku s ul. Lidickou, včetně ulic Polní a Zahradní, dále část ul. Lidické po křižovatku 

s ul. Šípkovou, ul. Šípková od křižovatky s ul. Lidickou po hranice katastru města (Pěžgovský 

les), dále jsou hranice zóny totožné s hranicemi katastru města až po křižovatku ul. Mládí s ul. 

M. Pujmanové, hranice pokračuje po ul. M. Pujmanové až po křižovatku ul. M. Pujmanové a 

ul. Jarošová, čímž se zóna uzavírá.  

 

Tato zóna zahrnuje ulice: 

 

Jarošova, Emy Destinnové, Lidická - 31, 31a, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 52 a, 52 b, 54, 56, 

58. U Tesly, Šípková, Mládí, Odlehlá, Marie Pujmanové – 2, 4, 6, 8,10,12,14,16,18, 20, 

22, 24, 26, 28, 30, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Tovární, Heleny Malířové, Polní ,Zahradní - 

33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47,32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. 

 

(Pozn. Pokud nejsou u ulic uvedena čísla popisná , tato ulice se nachází v zóně po celé délce. ) 

 

Cíl podporované aktivity  

 

 Zvýšení technických a estetických vlastností bytových domů a snížení energetické 

náročnosti. 
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Podporované aktivity 

 

 zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;  

 práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí 

a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu;  

 sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby; 

 rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, 

výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů); 

 výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí; 

zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov 

 

 

Forma podpory  

 Dotace, na poskytnutí není právní nárok.   

 

 

Typ podpory  

 Individuální projekty 

 

Hranice celkových způsobilých výdajů projektu  

Minimální výše celkových výdajů projektu: není stanovena  

      Maximální výše celkových výdajů projektu: je omezena jen u budování sociálních bytů, kde 

nesmí přesáhnout 15 000 Kč na 1 m
2
 plochy bytu  

 

 

Výše  podpory:    40 % celkových způsobilých výdajů projektu (z toho 85 % ERDF a 15  

% státní rozpočet) způsobilých výdajů projektu  

 

1. Způsobilé výdaje projektu 

Podpora zaměřená na regeneraci společných prostor bytových domů musí mít charakter 

technického zhodnocení majetku, rekonstrukce či modernizace, podporu nelze využít na 

provádění oprav či údržby.  

Opravou se odstraňuje fyzické opotřebení nebo poškození za účelem uvedení majetku do 

původního a provozuschopného stavu.  

 

Technické zhodnocení jsou výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy 

jednotlivého hmotného dlouhodobého majetku uvedeného do používání v aktuálním roce, u 

kterého pořizovací cena převýšila částku 40 000,- Kč (případně jinou částku stanovenou dle 

interních postupů příjemce). 

 

Modernizací se rozumí rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti majetku. 

 

Rekonstrukcí se rozumí stavební zásah do majetku, který má za následek změnu účelu nebo 

technických parametrů.  
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Způsobilé výdaje 

 

 

1. modernizace, rekonstrukce nebo technické zhodnocení hmotného majetku, např.:  

 zateplení obvodového pláště domu (zateplení fasády, výměna oken, vnějších dveří, 

střechy atd.), 

 pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu (otopné 

soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu a vody, vzduchotechniky, 

výtahu atd.), 

 odstranění statických poruch domů (např. rekonstrukce nosných zdí a základových zdí, 

stropních konstrukcí atd.), 

 rekonstrukce, modernizace, popř. technické zhodnocení, společných prostor 

(schodiště, chodby), 

 sanace základů a hydroizolace spodní stavby, 

 rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů atd.), 

2. rekonstrukce prostor na sociální byty 

3. zařízení sociálních bytů: umyvadlo, sprcha, WC, kuchyňská linka a vařič 

4. výdaje na povinnou publicitu projektů investičního charakteru,  

5. daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 

6. daň z přidané hodnoty u plátců DPH, pokud nemají nárok na odpočet daně na vstupu. 

Více viz PPŽ 

 

Vybrané nezpůsobilé výdaje: 

 

 pořízení staveb a použitého zařízení, 

 projektová dokumentace, 

 neinvestiční výdaje, 

 náklady na výběrová a zadávací řízení, 

 DPH, pokud příjemce má nárok na odpočet DPH na vstupu. Pokud u organizace existuje 

dvojí režim, musí příjemce rozhodnout, které aktivity podléhají režimu daně z přidané 

hodnoty s nárokem na odpočet a u kterých aktivit daň z přidané hodnoty uplatňovaná není, 

 úroky z úvěrů, 

 výdaje na záruky, pojištění, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky, 

 výdaje za služby, dodávky nebo stavební práce, při jejichž zadávání příjemce 

nerespektoval zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů, příp. postupy stanovené Příručkou pro a žadatele příjemce. 

 

 

Počáteční datum pro způsobilost výdajů 

Den uvedený na potvrzení Centra pro regionální rozvoj ČR o způsobilosti projektu, kde je 

uvedeno, že předložený projekt splnil všechna kritéria přijatelnosti. Před tímto datem nesmí 

být zahájeny stavební práce nebo dán závazný příslib objednávky zařízení, nesmí být 

ukončeno výběrové řízení na dodavatele,  ani rozhodnuto o přidělení veřejné zakázky.  
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Způsobilé jsou pouze investiční výdaje, tzn. příjemce účtuje při dodržení zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, případně svých interních směrnic, výdaje projektu 

jako pořízení investic. 

 

Podrobnější  informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele a příjemce IOP 5.2.  

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 

 

2. Předložení žádosti o finanční podporu  

Žádost o dotaci včetně příloh bude nejprve předložena na Město Havířov.  

  

Po schválení žádosti vystaví Město Havířov žadateli potvrzení, že předkládaný projekt je 

součástí schváleného IPRM a že je v souladu s jeho cíli a prioritami. Město žadateli originál 

žádosti a příloh vrátí. 

Žádost včetně příloh a potvrzení od Města žadatel předloží na pobočku Centra pro regionální 

rozvoj pro NUTS II.. Moravskoslezsko 28. října 165, 709 00 Ostrava (Ing. Lumír Ondřejek) 

tel. +420 597 081 423 (422) , moravskoslezsko@crr.cz ; ondrejek@crr.cz 
 
Forma žádosti o dotaci 

Žadatel vyplňuje projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář žádosti je 

k dispozici v elektronické formě na webové adrese www.eu-zadost.cz. Postup pro zpracování 

elektronické žádosti je uveden v příloze Příručky pro žadatele a příjemce č. 5 „Pokyny pro 

vyplnění elektronické projektové žádosti BENEFIT7“.  

Žádost musí být odevzdána v tištěné podobě (po finálním uložení) 

Žádost musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele nebo osobou k takovému úkonu 

statutárním zástupcem zmocněnou. V případě, že žadatel nemá povinnost zřídit statutární 

orgán, žádost podepíše osoba oprávněná jednat jménem žadatele. 

 

Listinná podoba žádosti (včetně příloh) musí být doručena v zalepené obálce, na které bude 

uvedeno: 

 „Neotvírat“ 

 „IPRM – Zóna Šumbark II Za Teslou“ 

 Úplný název žadatele  

 Adresa žadatele.   
 

Přílohy k žádosti o dotaci 

Seznam příloh se povinně vyplňuje v aplikaci Benefit7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti 

na CRR je nutné každou z  příloh předepsaných v aplikaci Benefit7 označit jako doloženou 

nebo jako nedoloženou v případě, že příloha není pro projekt relevantní. V aplikaci Benefit7 

není nutné u příloh vyplňovat kolonku počet stránek.  
 
 
 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
mailto:moravskoslezsko@crr.cz
mailto:ondrejek@crr.cz
http://www.eu-zadost.cz/
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Přílohy  

 žadatel předkládá v jednom vyhotovení, 

 jsou originálem nebo úředně ověřenou kopií,  

 musí být očíslovány podle seznamu příloh uvedeného v žádosti BENEFIT7 a podle tohoto 

seznamu seřazené. Přílohy, které obsahují více než 1 list, musí mít listy pevně spojeny. 

 

Přílohy, které nejsou pro projekt relevantní, označí žadatel  v žádosti BENEFIT7  za 

nedoložené a nebude je předkládat . Nepovinné přílohy žadatel připojí za poslední povinnou 

přílohu a při číslování bude pokračovat od posledního čísla povinné přílohy.  

Přílohy, kde je uvedena kolonka pro podpis žadatele, musí podepsat statutární zástupce 

žadatele nebo osoba k takovému úkonu statutárním zástupcem zmocněná . V tomto případě je 

nutné, aby žadatel doložil k žádosti dokument dokládající toto zmocnění. V případě, že 

žadatel nemá povinnost zřídit statutární orgán, žádost podepíše jiná osoba oprávněná jednat 

jménem žadatele. 

 

Seznam povinných příloh předkládaných na Statutární Město Havířov – Magistrát 

Města Havířova  

 

1. Seznam příloh 

 Seznam příloh se vyplňuje v IS BENEFIT7. Vzhledem k dalšímu podání žádosti na CRR 

není povinné vyplňovat kolonku počet stránek. Po vyplnění jej musí žadatel vytisknout. 

Přílohy č. 16, 17, 18, 19 se nebudou uvádět v IS BENEFIT7, pouze budou doloženy 

k žádosti a zůstanou v archivaci na Magistrátu města Havířova, oddělení OSR. 

2. Doklad o partnerství  

 Tento doklad žadatel předkládá, jsou-li do projektu zahrnuti partneři. Dokladem o 

partnerství je smlouva nebo písemná dohoda s partnery vymezující jejich úlohu, práva a 

povinnosti při přípravě, realizaci a udržitelnosti projektu. Není-li partner, vyznačí se 

v žádosti jako Nedoloženo.  

3. Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu  

 Výpis z katastru nemovitosti nebo list vlastnictví a katastrální snímek zobrazující dotčené 

parcely.  

4. Prokázání právní subjektivity žadatele  

 V případě obce a fyzických nepodnikajících osob vlastnících bytový dům není nutné 

dokládat.  

 Jedná se o doklady osvědčující založení, zřízení či vytvoření subjektu, doklady o 

registraci, pokud subjekty podle zákona podléhají registraci, případně další doklady, které 

jsou na základě příslušného zákona nezbytné pro vznik organizace.  

- Obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, registrované církve a 

náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby: zakladatelská smlouva či 

zakládací listina, rozhodnutí o registraci (v případě církve, náboženské společnosti 

a církevní právnické osoby), výpis z příslušného rejstříku, do kterého se 

organizace zapisuje, doklad o přidělení  IČ (výpis z registru ekonomických 

subjektů ČSÚ); 

- Občanská sdružení: stanovy sdružení s označením dne registrace, doklad o 

přidělení IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ). 
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- Podnikatelské subjekty: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list/výpis 

ze živnostenského rejstříku u podnikajících fyzických osob (nebo obojí, pokud jde 

o fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku); doklad o přidělení IČ (fyzické 

osoby podnikající, kterým bylo přiděleno IČ) nebo doklad o příjmech z podnikání 

v oblasti poskytování bydlení (fyzická osoba podnikající bez IČ). Osoba, která 

podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů 

(§ 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) předloží 

osvědčení podle tohoto zvláštního předpisu.  

- Vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek: výpis z rejstříku 

společenství vlastníků jednotek  

- Ostatní právnické osoby vlastnící bytový dům: předloží doklady (viz úvod) dle 

typu právní formy.  

5. Územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, pokud je podle stavebního zákona 

vyžadováno. 

6. Projektová dokumentace v rozsahu technická zpráva, situace, půdorysy, pohledy a řezy, 

položkový rozpočet a harmonogram prací.  

7. Platný doklad o povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění:  

 pravomocné stavební povolení, 

 veřejnoprávní smlouva, 

 písemný souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavebního záměru nebo čestné 

prohlášení, že nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu provedení 

ohlášeného stavebního záměru. 

8. Platný průkaz energetické náročnosti budovy, podle vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické 

náročnosti budov, ve kterém se doporučená opatření shodují s aktivitami, které žadatel 

plánuje realizovat v rámci aktivity 5.2.b) Regenerace bytových domů z programu IOP.  

Doklad je povinnou přílohou pouze v případě realizace aktivity vedoucí ke snížení 

energetické náročnosti budovy: 

 zateplení obvodového pláště, 

 výměna výplní otvorů (okna, vnější dveře), 

 zateplení střechy/podlahy.  

9.   Potvrzení o výběru projektu z Města Havířova  

 Příloha se přikládá až při předložení žádosti na Centrum pro regionální rozvoj. V žádosti 

Benefit se označí jako Doložena. 

10. Ověřená kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace 

projektu v rámci oblasti intervence 3.2 OP LZZ  

 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

11. Kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace jako potvrzení o zahájení realizace projektu 

v rámci aktivity 3.1 b) IOP 

 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

12. Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele v rámci kategorizace malý a střední podnik  
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 Příloha se nepřikládá, v žádosti Benefit se označí jako Nedoložena. 

13. Doklad o schválení podání žádosti o dotaci, předfinancování a spolufinancování projektu  

 Doklad o schválení realizace projektu odpovědným orgánem včetně zajištění 

předfinancování a spolufinancování projektu  

14. Dokument dokládající zmocnění k podpisu žádosti o dotaci vydaný statutárním 

zástupcem. 

 Jedná-li za žadatele osoba zmocněná statutárním zástupcem. 
 

 

15. Pravomocné kolaudační rozhodnutí nebo čestné prohlášení,že budova byla v roce (doplní    

       žadatel rok kolaudace) zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty. 

 

16. Čestné prohlášení o doložení zkušeností žadatele s řízením a realizací obdobných projektů    

      dle vzoru v příloze č. 1 této výzvy 

 

17.  Identifikační údaje k předložení projektu dle vzoru v příloze č. 2 této výzvy 

18.  Doklad o předfinancování a spolufinancování projektu  

         Zajištění předfinancování a spolufinancování projektu  

              a)    bankovní přislib na krytí 100% nákladů u jednoetapového projektu nebo na krytí   

                     2 za sebou následujících etap u víceetapového projektu 

              b)    výpis z bankovního účtu + čestné prohlášení se závazkem dorovnat celkové    

                     náklady do 100% z vlastních zdrojů  

19.  Seznam personálního složení , příp. externích pracovníků při realizaci projektu  z pohledu    

       kompetencí a zodpovědností . 

 

Příjem žádostí  

 

Způsob doručení: 

 osobní doručení – Podatelna Magistrátu města Havířova , Svornosti  2, Havířov – Město , 

736 01  

      úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 17.00 hod; Čt : 8.00 – 14.00 hod; Út, Pá : 8.00 – 12.00 hod  

V případě zájmu si žadatel připraví kopii obálky, na kterou podatelna potvrdí převzetí.   

 doručení poštou či kurýrní službou  - Magistrát města Havířova , Svornosti 2,  

      Havířov – Město , 736 01  

 
 

 

.  
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3. Posuzování žádosti  

Orientační harmonogram hodnocení žádosti  

 
                    Tab. 1  

 

 Činnost 

Kdo realizuje počet pracovních 

dnů od ukončení 

předchozí činnosti 

počet pracovních 

dnů od  přijetí 

žádosti  

Přijetí žádosti   0 0 

Hodnocení formálních náležitostí a hodnocení 

přijatelnosti  

Manažer IPRM 
10 10 

Výzva k doplnění formálních náležitostí  Manažer IPRM 3 13 

Doplnění formálních náležitostí  Žadatel  5 18 

Hodnocení formálních náležitostí po jejich doplnění Manažer IPRM 3 21 

Hodnocení přijatelnosti po doplnění formálních 

náležitostí  

Manažer IPRM 
3 24 

Kvalitativní hodnocení žádostí Hodnotitelé 10 34 

Projednání seznamu předložených projektů vč. 

výsledků hodnocení 

Řídící výbor IPRM 
5 39 

Schválení výsledku hodnocení 
Rada Města 

Havířova 
10 49 

Oznámení výsledku žadatelům a vrácení žádostí Manažer IPRM 4 53 

Poskytování pomoci a poradenské činnosti žadatelům 

  

Pracovníci CRR, 

manažer IPRM 

průběžně  

 

Pozn. Předpokládá se, že lhůty budou efektivně kráceny. 

 

 

Fáze posuzování žádosti  
 

Hodnocení formální úplnosti  

Hodnocení věcné přijatelnosti   

Kvalitativní hodnocení žádostí  

Výběr projektů  
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1. Hodnocení formální úplnosti  

 

Po přijetí žádostí provede město Havířov kontrolu formálních náležitostí, při které se zjišťuje, 

zda:  

 

 žádost byla doručena na určené místo ve stanoveném termínu,  

 žádost byla podána v předepsané formě, podobě a počtu výtisků, 

 tištěná žádost je podepsána statutárním zástupcem žadatele, 

 v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané a požadované údaje, 

 k žádosti jsou přiloženy všechny povinné relevantní přílohy dle výzvy v požadované 

formě (včetně očíslování), 

 povinné přílohy obsahově splňují příslušné náležitosti. 

 

Jsou-li zjištěny jakékoliv nedostatky ve formálních náležitostech projektové žádosti a 

příloh – tj. projekt je v jakémkoliv kritériu hodnocen NE, je žadatel vyzván, aby ve stanovené 

lhůtě, která činí 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy, odstranil nedostatky v projektové 

žádosti. Výzva k odstranění nedostatků bude žadateli zaslána e-mailem s tím, že žadatel je 

povinen potvrdit doručení o přečtení e-mailu, případně faxem (s potvrzením o úspěšném 

odesláni faxu). 

 

UPOZORNĚNÍ 

Seznam formálních nedostatků vč. termínu pro jejich odstranění bude zaslán na e-mailovou 

adresu (příp. faxové číslo) kontaktní osoby, která je uvedena v projektové žádosti. Manažer 

IPRM nenese zodpovědnost za to, že si kontaktní osoba výzvu nevyzvedla a nepřečetla. 

 

 

 

2. Hodnocení věcné přijatelnosti 

 

Jestliže projekt nesplní některé z následujících kritérií přijatelnosti, bude žádost žadateli 

vrácena a bude vyřazena z dalšího hodnocení. O vyřazení je žadatel informován písemně s 

uvedením kritérií přijatelnosti, které projekt nesplňuje, a odůvodněním.  

Kritéria přijatelnosti: 

 záměr projektu je v souladu s výzvou v rámci IPRM  Zóna Šumbark II Za Teslou  

 záměr je v souladu s podmínkami IOP 5.2b) 

 

3. Kvalitativní hodnocení žádostí  

Hodnotící komise stanovená městem Havířov provede kvalitativní hodnocení žádostí dle 

stanovených hodnotících kritérií, která především preferují komplexní řešení revitalizace 

bytových domů. Minimální počet bodů, který musí žádost  dosáhnout je 115. Maximální 

počet bodů, který lze dosáhnout je 200.  
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Kritéria hodnocení projektů 
 

Tab. 2 Kritéria hodnocení projektů 

 

č. 
Kritérium hodnocení pro první výzvu IPRM v rámci aktivity 

5.2b) 

Zdroj 

informací 
Max. 

možných 

bodů 

% z 

možného 

počtu 

bodů 

1. Hodnocení schopností a zkušeností žadatele  
 Max. 20 

bodů 
10 

1.1. 

Žadatel má zkušenosti s řízením a realizací obdobných projektů  6 

 

Hodnotí se, zda žadatel v minulosti spolehlivě a úspěšně realizoval 

relevantní projekty 

BENEFIT7  

Příloha č.1 

   

 
a) žadatel  předloží minimálně 2 reference o úspěšně zrealizovaných 

relevantních projektech  

 

4 

 
b) žadatel  předloží minimálně 1 referenci o úspěšně zrealizovaném 

relevantním  projektu  

 

2 

 
c) žadatel nepředloží reference o zrealizovaných relevantních 

projektech  

 

0 

1.2. 

Finanční hodnocení žadatele  8 

Hodnotí se, zda žadatel projektu bude mít k dispozici potřebný zdroj 

finančních prostředků k profinancování projektu (v investiční i 

provozní fázi) a zajištění cashflow. Hodnotí se "bonita" a stabilita 

žadatele nejen z pohledu projektu, ale z pohledu celkové stability a 

"důvěryhodnosti". 

doloží 

žadatel 

viz příloha 

č.18 ze 

seznamu 

příloh  

    

1.3. 

Personální a organizační zajištění projektu  6 

Hodnotí se, zda žadatel disponuje kvalitním a zkušeným týmem 

klíčových osob, eventuálně externích spolupracovníků nebo 

subjektů a popis realizace projektu z pohledu kompetencí a 

zodpovědností. 

doloží 

žadatel 

viz příloha 

č.19 ze 

seznamu 

příloh  

2. Potřeba, relevance projektu 
 Max. 80 

bodů 
40 

2.1. 
Realizace projektu je v souladu s IPRM  25 

 

Hodnotí se, zda je projekt v souladu s cíli a zda naplňuje opatření a 

aktivity IPRM města Havířova. 

IPRM  

BENEFIT7    

 a) projekt je zcela v souladu s IPRM  25 

 b) projekt není v souladu s IPRM  0 

2.2. 
Potřebnost projektu  20 

Hodnotí se, zda je projekt reálný a realizovatelný a bude řešit 

problémy cílové skupiny, tj. bude dosaženo potřebného zlepšení. 

BENEFIT7 

 

2.3. 

Projekt naplňuje princip partnerství při jeho přípravě a realizaci  20 

Hodnotí se, zda jsou do projektu zapojeni partneři a zda jsou 

navrhovaná partnerství a zapojení významných subjektů funkční a 

smysluplná. 

BENEFIT7 

 

2.4. 

Vazba projektu na jiné aktivity, projekty (synergický efekt)  15 

Hodnotí se role projektu mezi dalšími aktivitami. Posuzují se 

realizační souvislosti včetně realizace předinvestiční fáze 

souvisejících aktivit.  

BENEFIT7 
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3. Kvalita projektu 
 Max. 80 

bodů 
40 

3.1. 

Posouzení kvalitativního přínosu projektu ve srovnání se současnou 

situací 

 

20 

 

Hodnotí se, zda skutečně dojde realizací projektu ke zlepšení 

životních podmínek v problémových sídlištích. Porovnává se 

současný stav se stavem po realizaci projektu v návaznosti na 

indikátory výsledku (počet regenerovaných bytů, plocha 

revitalizovaného území, úspora spotřeby energie bytových domů). 

BENEFIT7 

  

3.2. 

Udržitelnost projektu po skončení podpory  15 

Hodnotí se, zda bude existovat poptávka po výstupech projektu po 

celou dobu jeho udržitelnosti. Také se hodnotí technické zajištění 

udržitelnosti. 

BENEFIT7 

  

3.3. 

Reálnost rozpočtu a harmonogramu projektu  15 

Hodnotí se, zda je rozpočet projektu sestaven reálně v návaznosti na 

výsledky a výstupy projektu. Dále se hodnotí reálnost realizace 

projektu na základě stanoveného harmonogramu, zda je 

harmonogram proveditelný. 

BENEFIT7 

  

3.4. 

Jasnost, podrobnost a logika popisu aktivit a jejich provázanost v 

rámci projektu 

 

10 

Hodnotí se logické sestavení navrhovaných aktivit jak v časové, tak 

věcné posloupnosti. Posuzuje se, zda jsou aktivity nezbytné pro 

dosažení cílů projektu a jejich vazba na vstupy a výstupy projektu. 

BENEFIT7 

  

3.5. 

Majetkové vztahy včetně podmínek budoucího provozu  10 

Hodnotí se, zda v průběhu realizace projektu (investiční i provozní 

fáze) nenastanou negativní skutečnosti v souvislosti s nakládáním s 

majetkem. Posuzována je také připravenost k realizaci. 

BENEFIT7 

 

3.6. 

Analýza rizik a variantnost řešení  10 

Hodnotí se provedená analýza možných rizik včetně návrhů na 

jejich eliminaci. Dále se hodnotí, zda řešení problému cílové 

skupiny je nejvhodnější ze všech možných variant. 

BENEFIT7 

 

4. Horizontální kritéria 
 Max. 20 

bodů 
10 

4.1. 

Realizace projektu přispěje k naplnění principu rovných příležitostí  10 

 

Hodnotí se, zda projekt přispěje k potírání diskriminace na základě 

pohlaví, rasy, etnického původu, víry, zdravotního postižení, věku, 

sexuální orientace. 

BENEFIT7 

  

4.2. 

Realizace projektu přispěje k naplnění principu udržitelného rozvoje 

a ochrany životního prostředí 

 

10 

Hodnotí se, zda dojde realizací projektu ke snížení energetické 

náročnosti vlivem zateplení bytových domů nebo modernizací 

výtahů. 

BENEFIT7 

  

Hodnotí se, zda dojde realizací projektu k rozšíření zeleně v 

relevantní zóně. 

BENEFIT7 

  

Celkem    200  100 

 

4. Výběr projektů  

 

Hodnotící komise seřadí projekty podle počtu získaných bodů sestupně a doporučí ke 

schválení projekty dle výše požadovaných finančních prostředků a prostředků alokovaných na 

tuto výzvu.  
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Řídící výbor IPRM schválí na svém zasedání seznam projektů doporučených k podpoře a 

pořadí náhradních projektů.  

Rada Města Havířova na svém nejbližším zasedání schválí seznam projektů doporučených 

k podpoře a seznam náhradních projektů. Po tomto schválení je vybraným žadatelům zasláno 

oznámení o výběru projektů  a formulář Potvrzení o  výběru projektu.   

 

4. Informační zdroje  

 Žadatel je povinen postupovat podle Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast 

intervence 5.2 zveřejněné na stránkách: http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 Žádost Benefit7 – www.eu-zadost.cz  

 Informace o IPRM Havířova – http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-

dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html 

 Osobní konzultace:  

- Magistrát města Havířova, oddělení strategického rozvoje , Svornosti 2,   Havířov- 

Město , PSČ : 736 01 

  Ing. Ladislav Nedorost , tel. 596 803 229, e-mail : nedorost.ladislav@havirov-city.cz 

  Ing. Hana Navrátilová ,  tel. 596 803 202, e-mail : navratilova.hana@havirov-city.cz 

- Regionální kancelář Centra pro regionální rozvoj Moravskoslezsko, ul. 28.října 165, 

        709   00 Ostrava 

        Ing. Lumír Ondřejek, 597 081 423, ondrejek@crr.cz 

      - CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s; Havlíčkova 15, Praha 1, PSČ : 110 00 

        Ing. Veronika Mokrošová, tel. 296 333 312, e-mail : vmokrosova@cautor.cz 

  

Kontaktní osoby  budou zodpovídat dotazy vztahující se k realizaci IPRM.  

 

5. Přílohy výzvy:  

1. Příručka pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5. 2 

      http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2 

 

2. Pokyny pro vyplnění elektronické projektové žádosti Benefit7  

      www.eu-zadost.cz 

 
UPOZORNĚNÍ ŘO IOP  
 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oblast regenerace bytových domů bude možné vydávat 

pouze do 31.12.2013. Po tomto datu bude možné jen projekty v aktivitě 5.2 b) realizovat, a to do 

data 30.6.2015. 
 

 

 

 

 

V Havířově dne :                                                                 Ing. Zdeněk Osmanczyk 

                                                                                            primátor města Havířova 

http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.eu-zadost.cz/
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html
http://www.havirov-city.cz/dokumenty/rozvojove-dokumenty/integrovany-plan-rozvoje-mesta.html
mailto:nedorost.ladislav@havirov-city.cz
mailto:navratilova.hana@havirov-city.cz
mailto:ondrejek@crr.cz
mailto:vmokrosova@cautor.cz
http://www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-2
http://www.eu-zadost.cz/
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Příloha č. 1 

 

 

 

ČESTNÉ      PROHLÁŠENÍ 

 

 

doložení zkušeností žadatele s řízením a realizací obdobných projektů 
 

 

 

Prohlašuji, že ke dni podání žádosti máme/nemáme zkušenosti s řízením a realizací 

projektů: 

 

 

 

I. 

 

  

Poskytovatel dotace byl _______________________________________________________ 

 

Dotační program            _______________________________________________________ 

 

Dotace poskytnuta v roce ______________________________________________________ 

 

 

II. 

 

Poskytovatel dotace byl _______________________________________________________ 

 

Dotační program            _______________________________________________________ 

 

Dotace poskytnuta v roce ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

V __________________  dne ____________                                  ____________________ 

                                                                                                         Podpis statutárního zástupce  
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Příloha č. 2 

 

 

Identifikační údaje k předloženému projektu 

 

 

 

Název projektu  ______________________________________________________ 

 

Klíč verze benefitové žádosti  __________________________________________ 

 

Místo realizace projektu: 

 

Obec _____________________________ 

 

Část obce  _________________________ 

 

Ulice  _____________________________ 

 

Číslo orientační  ____________________ 

 

Číslo popisné  ______________________ 

 

Název a sídlo žadatele  ____________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

6.  

7. Jméno a podpis statutárního zástupce předkladatele projektu 

8.  

9.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Navýšení alokace výzvy 
 v rámci IPRM v IOP 

 
Město:   Statutární město Havířov   
Název IPRM:  Zóna Šumbark II za Teslou 
Číslo IPRM:   1/MS/18 

 
 Číslo výzvy:   03 
 
 Prioritní osa:   5. Národní podpora územního rozvoje 

 
 Oblast intervence:  5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

 
 Podporovaná aktivita:   (a) Revitalizace veřejných prostranství 

 
 Datum vyhlášení výzvy:     26.7.2012 
 
 Původní výše alokace (ERDF+SR)   75 701 471 Kč 

 
 Navrhovaná výše alokace (ERDF+SR) 85 701 471 Kč 

 
 
 
 

 
 
Schváleno Radou města Havířova  dne  18.3.2015   usnesením č.  497/10RM/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrovaný plán rozvoje města Havířova – Zóna Šumbark II Za Teslou je 
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. 
 



 
 

 

 

 

Navýšení alokace výzvy 
 v rámci IPRM v IOP 

 
Město:   Statutární město Havířov   
Název IPRM:  Zóna Šumbark II za Teslou 
Číslo IPRM:   1/MS/18 

 
 Číslo výzvy:   03 
 
 Prioritní osa:   5. Národní podpora územního rozvoje 

 
 Oblast intervence:  5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

 
 Podporovaná aktivita:   (a) Revitalizace veřejných prostranství 

 
 Datum vyhlášení výzvy:     26.7.2012 
 
 Původní výše alokace (ERDF+SR)   75 701 471 Kč 

 
 Navrhovaná výše alokace (ERDF+SR) 85 701 471 Kč 

 
 
 
 

 
 
Schváleno Radou města Havířova  dne  18.3.2015   usnesením č.  497/10RM/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrovaný plán rozvoje města Havířova – Zóna Šumbark II Za Teslou je 
spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální 
rozvoj. 
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Oznámení o ukončení výzvy  
 

 

 

v rámci  

 

Integrovaného plánu rozvoje města  
 

„Zóna Šumbark II Za Teslou“ 
 

 

 

Město : statutární město Havířov 

Název IPRM : IPRM „Zóna Šumbark II Za Teslou“ 

Číslo IPRM : 1/MS/18 

 

Statutární město Havířov jako nositel IPRM Havířov – „Zóna Šumbark II Za Teslou“ 

oznamuje, že ke dni 26.7.2012 ukončí následující kontinuální výzvu : 

 

1. Identifikace výzvy  

       Číslo  výzvy : 02 – kontinuální 

        

 

2. Identifikace programu a oblasti dotace  

Operační program:   Integrovaný operační program 

Prioritní osa:   5. Národní podpora územního rozvoje  

Oblast intervence:  5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích  

Podporovaná aktivita: a) Revitalizace veřejných prostranství 

 

Datum vyhlášení výzvy :    3.9.2009 

Původní alokace             :    114 000 000,- Kč 

Navýšená alokace          :    122 000 000,- Kč 

Důvod ukončení výzvy  :  Vyčerpání alokovaných finančních prostředků 

 

Ukončení výzvy bylo schváleno Radou města Havířova dne 25.7.2012 č. usnesení 

2606/39RM/2012       

                 

                        

                                                                                            Ing. Hana Navrátilová  v.r. 

                                                                                                 Manažer IPRM  

 

 

 

V Havířově dne : 26.7.2012 



 
 

 

 

 

Záznam o úpravě výzvy 
 v rámci IPRM v IOP 

 
Město:   statutární město Havířov  
Název IPRM:  Zóna Šumbark II Za Teslou 
Číslo IPRM:  1/MS/18 

 
 Číslo výzvy: 04 
 
 Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje 

 
 Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

 
 Podporovaná aktivita:  b) Regenerace bytových domů  

 
 Datum vyhlášení výzvy: 8.2.2013 

 
 Úprava výzvy:  

Str. 7 příloha č. 7 se doplňuje o text: 
Od 1.1. 2013 vstoupila v platnost novela zákona č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, která nově vymezuje účastníky řízení, pokud je 
žadatelem  společenství vlastníků jednotek (SVJ). Z důvodu této novely 
stavebního zákona může být pravomocné stavební povolení předloženo až 
v průběhu administrace žádosti na CRR, nejpozději však před podpisem 
smlouvy s dodavatelem.  
 

 Důvod k úpravě výzvy : 
Novela stavebního zákona a pokyn Ministerstva pro místní rozvoj.  

 
 
 

 
                                                      Manažer IPRM  
                                                Ing. Hana Navrátilová v. r.  
                                                . 
 
 
 
Schváleno Řídícím výborem dne.19.4.2013 a RMH usnesením č. 3895/56RM/2013  

ze dne 24.4.2013 
 
V Havířově  dne 25.4.2013                  



 
 

 

 

 

Záznam o úpravě výše alokace výzvy 
 v rámci IPRM v IOP 

 
Město:  statutární město Havířov      
Název IPRM: Zóna Šumbark II Za Teslou 
Číslo IPRM: 1/MS/18 

 
 Číslo výzvy: 03 
 
 Prioritní osa: 5. Národní podpora územního rozvoje 

 
 Oblast intervence: 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích 

 
 Podporovaná aktivita:  (a) Revitalizace veřejných prostranství 

 
 Datum vyhlášení výzvy: 26.7. 2012 
 
 Původní výše alokace (ERDF+SR)                     50 000 000 Kč 

 
 Navrhovaná výše alokace (ERDF+SR)               54 684 830 Kč 

 
 

 Důvod úpravy alokace výzvy: volná alokace ERDF 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          
                                                     Manažer IPRM  
                                                 Ing. Hana Navrátilová v.r. 
                                                       
 
 
 
Schváleno Řídícím výborem dne.19.4.2013 a RMH usnesením č. 3895/56RM/2013 

ze dne 24.4.2013 
 
 
V Havířově   dne  25.4.2013                  
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