METODICKÝ POKYN ŘÍDICÍHO ORGÁNU OP PIK
K PODKLADŮM K PLNÉ ŽÁDOSTI O DOTACI PRO KONTROLU OBVYKLÝCH CEN U STAVEBNÍCH PRACÍ
A TECHNOLOGIÍ

V kritériích pro hodnocení projektů (na základě předložených plných žádostí) je v části D –
hospodárnost projektu promítnuta zásada, že interní hodnotitel posoudí záměr žadatele a porovná ho
s konkrétními akcemi (stavební úpravy, nákup investičních statků, náklady na jejich instalaci aj.), zda
jsou přiměřené v místě a čase v obvyklých cenách. Poskytovatel dotace bude v rámci pořízení
staveb/stavebních prací (u projektů, kde jsou způsobilým výdajem náklady na pořízení staveb/stavební
práce) považovat za způsobilé pouze náklady do úrovně hodnoty cen stavebních prací podle katalogů
ÚRS, RTS, Callida pro daný rok, v němž byla podána plná žádost projektu.

Žadatel předkládá k plné žádosti o dotaci jako povinnou přílohu projektovou dokumentaci (na CD
nosiči, pokud nepůjde nahrát kompletně do MS2014+) požadovanou vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve
znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, a to minimálně v podobě dokumentace pro stavební
povolení (DSP), dokumentace musí vždy obsahovat části A až D s tím, že předložení části E – dokladová
část je fakultativní, případně ve vyšším stupni, je-li k dispozici na celý předmět projektu. Tam, kde není
ze strany zákona vyžadováno stavební povolení, je žadatel povinen předložit stavební dokumentaci v
rozsahu nutném pro řádnou přípravu a provedení díla včetně podrobného oceněného výkazu výměr.
Řídící orgán potřebuje k posouzení a přidělení bodů za hospodárnost rozpočtu co nejpřesnější údaje
od žadatele o dotaci. V případě nejasností či posouzení na základě neúplných dat se žadatel vystavuje
riziku sníženého bodového hodnocení v kategorii hospodárnost projektu. Součástí plné žádosti je podle
vyhlášené výzvy i položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), na podkladě aktuálního ceníku ÚRS –
uceleného souboru informací a návodů ke kalkulaci ceny stavebních objektů (přípustná je i kalkulace
nákladů spojených se stavbou, zpracovaná podle konkurenčního systému RTS – Katalog a databáze cen
stavebních prací a stavebních objektů, systému Callida – oceňování staveb, především pozemního
stavitelství, či jiného všeobecně uznávaného systému).

- Z projektové dokumentace (zejména technické zprávy) musí být patrné použití vhodné
koncepce, technologií a materiálů. Pokud tomu tak není, může si hodnotitel vyžádat doplnění.
- Součástí projektové dokumentace předložené žadatelem k plné žádosti o dotaci tak bude i
podrobný naceněný výkaz výměr stavby, z něhož musí jednoznačně vyplývat, jak je vypočtena
výsledná hodnota položky v rozpočtu.
- Rozpočet musí být zpracován tak, aby bylo možné posouzení a porovnání jednotlivých
koncových položek rozpočtu na základě ceníků URS, RTS, Callida, případně jiného obdobného
systému pro oceňování stavebních prací.
- Výkazy výměr budou zvlášť zpracovány pro jednotlivé stavební objekty a dále členěny dle
zvyklostí výše uvedených ceníků.
- U podrobných rozpočtů pro jednotlivé položky a podpoložky tak žadatel musí uvést počty
jednotek (ks, kg, m, m2, m3, atd.), cenu za jednotku a náklad celkem (je-li to relevantní).
- Podrobný rozpočet musí obsahovat cenu v členění na: cena bez DPH, DPH, cena celkem.

- Způsobilé náklady cen stavebních prací jsou stanoveny maximálně do úrovně hodnoty cen
stavebních prací dle katalogu URS, RTS, Callida pro dané období, v němž byla Plná žádost
projektu podána.
- Pokud je to možné, je nutné rozpočet dokládat bez souborů, kompletů a R-položek. V případě,
že položkový rozpočet bude obsahovat soubory, komplety nebo R-položky, je nutné dodat
samostatné ocenění položek souborů, kompletů a R-položek.
- Rozpočty budou předávány a zasílány elektronicky ve formátech: .xls, .orf nebo ec3. U
požadovaných souborů položkových rozpočtů se musí jednat o exportní soubory software
pro tvorbu a kalkulaci rozpočtů.

V případě, že součástí projektu je dodávka technologie a žadatel disponuje cenovými
nabídkami na dodávky veškeré nakupované technologie (může být souhrnně i jednotlivě), doplní
žadatel tyto nabídky do žádosti o dotaci. Zároveň musí být součástí projektu detailní popis nakupované
technologie včetně technické specifikace výkonových či jiných parametrů daného zařízení. V případě
linek či složených zařízení je nezbytné doložit rozklad ceny (uvedením do studie proveditelnosti
projektu anebo doložením přílohy detailního položkového rozpočtu technologií ke studii
proveditelnosti). Pokud se jedná o unikátní zařízení, je rovněž nutné doložit detailní určení ceny. Řídící
orgán posoudí cenu unikátní technologie za využití jím zadaného externího posudku.
Tento metodický pokyn se přiměřeně použije na projekty z hlediska struktury jejich celkových
způsobilých nákladů definovaných výzvou.

