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1 PROGRAM NA PODPORU PODNIKATELSKÝCH NEMOVITOSTÍ
A lNFRASTRUKTURY

formou přímých dotací, návratných finančních výpomocí aformou bezúplatných či
zvýhodněných převodu státního majetku. Program je jedním ze základních nástrojů pro
lákání přímých zahraničních investic a expanzi stávajících investorů tím, že přispívá k rozvoji
funkčního trhu nemovitostí pro podnikání, zkvalitnění podnikatelské infrastruktury ake
zlepšování investičního aživotniho prostředí. Program zahrnuje jeden podprogram
označovaný jako evid. č. 222 232 „Příprava a rozvoj průmyslových zón“.

vyvolaných investic bude vždy předmětem přislusneho vládního usnesení, ve kterém budeurčena výše podpory, příjemce a garant zodpovědný za jejich realizaci.

Doba trvání programu

5 let od dokončení závěrečné etapy projektu. Doba pro splnění cílů Programu, tj. rok 2030,byla stanovena s ohledem na max. dobu udržitelnosti projektů.

Cíl programu

Cílem Programu je zajistit dlouhodobý udržitelný rozvoj ČR a nutné předpoklady a podmínkypro realizaci projektů v oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služebatechnologických center atakto přispět kposílení hospodářského a regionálního rozvojeprostřednictvím zvyšování konkurenceschopnosti investičního prostředí zejménav hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionech,1 tím vytvořit předpoklady provznik nových pracovních míst.

M

1 § 4, odst. 2 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
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1.1

Cíl programu lze sledovat prostřednictvím následujících parametrů:

- velikost podpořeného území celkem;

- výše investic z oblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeba technologických center na těchto územích realizovaných, včetně výše investic ostatnichinvestorů, kteří byli na území průmyslové zóny umístěni se souhlasem Správceprogramu;

- obsazenost průmyslových zón.

Tab. 1 Přehled sledovaných parametrů cílů programu

 

  

   

   

  
  

 

  

Sledovaný parametr

Cíle programu

2005-2030

   

 

Velikost podpořeného území PZ (GF + BF) celkem

— ztoho velikost nově vzniklých zainvestovaných ploch

- ztoho ploch připravených v rámci rozvoje stávajících

  

  

   

Výše přímých investic do výroby a ostatních investic umístěných se
souhlasem správcem programu v roce 2030   71,489 mld. Kč

   

  

  

Počet nově vytvořených pracovních míst v roce 2030

Obsazenost průmyslových zón v roce 2030

29 053 míst

Cíl programu je naplňován prostřednictvím podpory směřované obcím, svazkům obcí, krajům
v rámci podprogramu Příprava a rozvoj průmyslových zón.

Podprogram příprava a rozvoj průmyslových zón

Podprogram navazuje na Podprogram pro přípravu průmyslových zón v ramci Programu na
podporu rozvoje průmyslových zón (PPRPZ) realizovaný vletech 2001 až 2005. Cílem
podpory je zajištění dostatečné nabídky pozemků vybavených inženýrskými sítěmi s dobrou

dopravní infrastrukturou pro podporované podniky azkvalitnění stávajících průmyslových

zón včetně kvalitního napojení na dopravní infrastrukturu.

Vra'mci podprogramu je rovněž možné podporovat projekty tzv. Vyvolaných investic do

dopravní atechnické infrastruktury Vyvolané investice jsou vtomto případě investice

navázané na nové nebo rozvojové investice strategického investora nebo jsou připravovány

pro vstupující investice dodavatelského řetězce stávajícího strategického investora, kdy
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1.2

Dílčí parametry

Velikost podpořeného území průmyslových zón

ztoho velikost nově vzniklých zainvestovaných ploch (GF+BF)

  

  

  

  

  

  

 

    

 

  

  

    

  

  

 

Cíle

podprogramu

2005-2030

894 ha

71,489 mld. Kč

 

Sledovaný parametr

Velikost podpořeného území průmyslových zón

- ztoho velikost nově vzniklých zainvestovaných ploch

ztoho ploch připravených v rámci rozvoje stávajících
Výše ohlášených přímých investic do výroby

 

  
 

   

  

Počet ohlášených nově vytvořených pracovních míst

Obsazenost průmyslových zón v roce 2030

Výše podpory

ve výši max. 100% způsobilých výdajů, pokud těmito výdaji jsou:
kupní cena nemovitostí, které jsou z důvodu realizace Strategického projektu nebo Projektuvyvolané investice určeny k odstranění ;

výdaje na přeložky staveb dopravní a technické infrastruktury;
výdaje na odstranění nevyužitelných staveb, včetně staveb dopravní a technickéinfrastruktury a ekologických zátěží;

výdaje spojené s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací silnic !. třídy;
výdaje spojené s výkupy nemovitostí (tzn. náklady zprostředkování výkupu, náklady naznalecký posudek, náklady na zhotovení kupní smlouvy, cenu za výkup nemovitostí, cenuza zpracování geometrického plánu).

Vtomto případě o výši podpory rozhoduje Správce programu s ohledem na výšidisponibilních prostředků státního rozpočtu a finanční sílu žadatele a za podmínkypředchozího vyjádření Ministerstva financí ČR.
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1.3

1.4

Výše a forma podpory na technické vybavení a technickou přípravu území je stanovována
tak, aby byla dostatečným příspěvkem na zajištění finančních prostředků a zároveň, aby bylov co největší míře zajištěno efektivni technické řešení.

Kritéria pro zadání akce

Účastník programu (zadavatel) se při realizaci akce (veřejné zakázky) řídí zákonem

dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení azákazu diskriminace. Účastníkprogramu v rámci zadávacích podmínek stanovuje podmínky a hodnotící kritéria tak, aby přivýběrových řízeních nebyly aplikovány neopodstatněné a diskriminační kritéria.
Při rozhodnutí ozákladním hodnotícím kritériu, tj. ekonomické výhodnosti nabídek, budeúčastník programu přihlížet k doporučení Ministerstva financí — pokyn č. R1-2010.
Sohledem na princip metody „3E“ (hospodárnost, efektivnost, účelnost) je účastníkům
programu dále doporučováno:

realizovat pouze otevřená zadávací řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.,
v případě, že se zadavatei rozhodne pro základní hodnotící kritérium ekonomická
výhodnost nabídky podle § 78 odst. 1 zákona, musí obhájit vztah užitné hodnoty a ceny
podle § 78 odst. 4 zákona,

váha dílčího hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude minimálně 60%, doporučuje se
minimálně 80% (pokud Správce programu nebo Ministerstvo financí nerozhodne jinak),
subjektivně hodnocená kritéria budou mít v úhrnu váhu maximálně 20%,

budou-li používána kvalifikační kritéria, musí být při přiměřená plnění zakázky a nesmí
neopodstatněné zužovat počet nebo okruh potenciálních dodavatelů.

Technicko — ekonomické zdůvodnění cílů programu a výše účasti státního rozpočtu na jeho
financování

A. Výchozí podmínky pro stanovení sledovaných parametrů cílů programu

Při stanovení hodnot jednotlivých sledovaných parametrů cílů programu se vycházelo jednak
z údajů, které zasílají příjemci dotace v rámci výročních zpráv o obsazenosti Czechlnvestu
aMPO ČR azávěrů studie Vysoké školy ekonomické vPraze zpracované na základě
dostupných dat a informací, vyplývajících zefektů aplikace „Systému na podporu rozvoje
průmyslových zón“ (1998 —- 2000), ,,Programu na podporu rozvoje průmyslových zón“ (2001
— 2005) a „Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury“ (pro období
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vztahy, které hrají zásadní roli při technicko-ekonomickém zdůvodnění cílů programu. Pro
stanovení cílů programu byla rovněž použita data z výročních zpráv obsazenosti
průmyslových zón, jejichž rozvoj byl podpořen v rámci programu od roku 2005 až 2013,Podrobný výčet je uveden v následující tabulce.

 
B. Stanovení hodnot sledovaných parametrů cílů Programu na roky 2005 — 2030
Dosažení cílových hodnot Programu bylo nastaveno v roce 2030 s ohledem na udržitelnosti

Čpodpořených projektů, které u některých typů projektů je nastavena na dobu minimálně 5 letod doby dokončení závěrečné etapy projektu.

. VELIKOST PODPOŘENÉHO území CELKEM (CÍL 2 023 ha)
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2005 — 2013;

Aktuální stav přípravy PZ schválených vládou ČR;

Socio-ekonomické a Územně-technicke podmínky na území ČR.

období 2005 — 2009 byl odvozen v rámci přípravy programu z tehdy známého stavu vývojetéto poptávky azpředpokládaného vývoje trhu přímých zahraničních investic, kdy např.celková poptávka v roce 2004 ze strany investorů „přlla'kaných" Czechlnvestem byla ve výšicca 400 ha. Na základě této skutečnosti a poptávky společnosti Hyundai Motor Company(dále jen „HMC"), která požadovala nabidku nejméně tři lokalit ve vzdálenosti 80 km odsesterského závodu KIA v Žilině o velikosti 200 ha, byla zahájena příprava tří strategickýchprůmyslových zón (SPZ Nošovice, SPZ Holešov aSPZ Mošnov). Společnost HMC si
nakonec vybrala lokalitu v Nošovicích a s ohledem na již probíhající přípravné práce na dvou
zbylých lokalitách bylo rozhodnuto připravit tyto lokality pro vstup dalšího strategického
investora. V průběhu realizace se však typ investorů a velikost poptávaných pozemků
změnil. Po roce 2009 je sledován nárůst poptávky po menších územních celcích, které však
vyžadují podporu investic do vnitřních síti, aby došlo k rozčlenění velkých celků a byl tak
umožněn vstup menších investorů.

VELIKOST PODPOŘENÉHO ÚZEMÍ STÁVAJÍCÍCH ZM (894 ha)

Velikost tohoto parametru vychází ze zkušenosti s podporou stávajících průmyslových zón

vletech 2005 — 2013, kdy bylo podpořeno cca 670 ha, ato předevšim investicemi, které

směřovaly do zlepšení dopravní dostupnosti jednotlivých lokalit nebo investic, které přispěly

k rozšíření stávajícího územi průmyslových zón o nové pozemky plně vybavene inženýrskou
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infrastrukturou. Do budoucna je nezbytné se více zaměřit na podporu infrastruktury jižexistujících průmyslových zón,

OBSAZENOST PRÚMYSLOVÝCH ZóN (CÍL 70% V ROCE 2030)

vv

nebo tyto investory obsazené pozemky pomerovat s velikostí území průmyslových zón,
které je určeno k převodu (tzv. rozvojová plocha).

Celková velikost podpořených zainvestovaných území je plánována na 2 023 ha. Velikost
investičně připravených (rozvojových) ploch (75%) představuje 1 517 ha. Cíl je obsazenost
70% investičně připravených (rozvojových) ploch v roce 2030.

Ze závěrů „Vyhodnocení podpory průmyslových zón“, provedeného Vysokou školouekonomickou vPraze, lze konstatovat, že pro sledování jednotlivých ukazatelů vČeské

VÝŠE PŘÍMÝCH lNVESTlC D0 VÝROBY (ci:. 71,489 MLD. Kč)

Výše přímých investic je stanovena s ohledem na již vygenerované přímé investice nainvestičně připraveném území, které již bylo převedeno na investory, dále s předpoklademdosažení 70% obsazenosti v roce 2030 a v souladu se závěry studie „Vyhodnocení podporyprůmyslových zón“, vyhotovené Vysokou školou ekonomickou v Praze. Předpokládaná výšepřímých investic do výroby je cca 71,489 mld. Kč na 1 517 ha investičně připravených(rozvojových) ploch.

POČET NOVĚ vvrvoěenýcn PRACOVNÍCH misa (CÍL 29 053 MÍST)
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Počet nově vytvořených pracovních míst je stanoven s ohledem na již vytvořená pracovnímísta na investičně připraveném území, které již bylo převedeno na investory, dálespředpokladem dosažení 70% obsazenosti vroce 2030 avsouladu se závěry studie„Vyhodnocení podpory průmyslových zón", vyhotovené Vysokou školou ekonomickouv Praze. Předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst je ve výsi cca 29 053 mistna 1 517 ha investičně připravených (rozvojových) ploch.

C. Zdůvodnění výše účasti státního rozpočtu aprostředků zvláštního účtuministerstva financí

výdaje státního rozpočtu.

PŘEDMĚTPODPORY

Předmětem podpory je příprava, rozvoj, regenerace projektů průmyslových zón a projektůvyvolaných investic, které v sobě zahrnují:

kupní cenu nemovitostí ;

projektovou přípravu a projektovou dokumentaci projektu;

přípravu území;

technickou a dopravní infrastrukturu,

náklady na zajištění technického dozoru stavebníka,

vyvolané investice.

FORMA PODPORY

Podpora se poskytuje formou:

přímé dotace,

návratné finanční výpomoci.

převod pozemků ve vlastnictví státu Příjemci podpory

VÝŠEPODPORY

Vpřípadě Projektu průmyslové zóny se podpora poskytuje ve výši maximálně 75%

způsobilých výdajů a to v případě, že se nejedná o projekt výstavby, rozvoje, regenerace

Strategické průmyslové zóny (dále jen Strategický projekt) a projekt Vyvolané investice.
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výdajů, pokud těmito výdaji jsou:

kupní cena nemovitostí, které jsou z důvodu realizace Strategického projektu nebo projektu
Vyvolané investice určeny k odstranění;

náklady na přeložky staveb dopravní a technické infrastruktury;
náklady na odstranění nevyužitelných staveb, včetně staveb dopravní a technické
infrastruktury a ekologických zátěží;

náklady na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci silnic I. třídy;
náklady na výkupy nemovitostí.

V tomto případě o výši podpory rozhoduje Správce programu s ohledem na výši
disponibiiních prostředků státního rozpočtu a finanční sílu žadatele, za podmínky
předchozího souhlasu Ministerstva financí.

O vhodné kombinaci forem podpory rozhoduje Správce programu sohledem na výši
disponibilních finančních prostředků Programu a finanční sílu žadatele.

PROSTŘEDKY NA ADMINISTRACI PROGRAMU

návaznosti na rozpočtová opatření týkající se financování tohoto programu.
Konkrétní použití prostředků na administraci Programu schvaluje Správce programu nazákladě žádosti Určené organizace.

PROSTŘEDKY ZVLÁŠTNÍHO ÚČTU MF ČR

Vybrané akce financované na základě usnesení Vlády ČR budou financovány z prostředků
zvláštního účtu MF ČR. Při realizaci akce bude sProstředky zvláštního účtu MF ČR
nakládáno ze strany MF ČR, Správce programu, Určené organizace a Příjemce dotace
vsouladu s§ 5 odst. 3, písm. c), bodem 8 zákona č. 178/2005 Sb., ozrušení Fondu
národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku
České republiky část druhá Privatizace majetku státu. Prostředky zvláštního účtu MF ČR
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1.5

1.6

1.7

mohou být použity pouze kůhradě účelně vynaložených nákladů na realizaci projektuvýstavby, rozvoje popřípadě regenerace průmyslové zóny ve výši a rozsahu závazných

Obsah a kritéria hodnocení žádosti o poskytnutí dotace na akce zabezpečujícírealizaci programu

Podaná žádost o poskytnutí dotace bude posuzována podle pravidel Programu, která tvořísamostatnou přílohu dokumentace.

dotací na akce zabezpečující realizaci Programu:

Splňuje-li žádost, jejíž součástí je investiční záměr věcně a formální požadavky, vypracujeUrčená organizace bodové ohodnocení projektu podle kritérií stanovených v příloze C tohotoprogramu, a pokud je ohodnocen ve výši alespoň 60 bodů, doporučí Správci programupředložit žádost k posouzení meziresortní komisi. Pokud je stanovisko meziresortní komisekladné, Určená organizace projekt zaregistruje avydá Žadateli Registrační list pr0jektu.

a s patřičným odůvodněním o tom informuje zadatele. V případě, že registraci projektu bránívyčerpaný finanční limit Programu pro příslušný rozpočtový rok, zařadí Určená organizacedo zásobníku lSPROFlN - EDS a informuje otom žadatele

Prostředky státního rozpočtu

Příjemce dotace je povinen při čerpání dotace postupovat vsouladu se zákonemč.218/2000 Sb., orozpočtových pravidlech ao změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla pro úhradu faktur za provedené práce z prostředků zvláštního účtu
Ministerstva financí

Prostředky zvláštního účtu Ministerstva financí ČR (dále jen Prostředky) jsou poskytovány
dle § 5 odst. 3 písm. c) bod 8 zákona č. 178/2005 8b., o zrušení Fondu národního majetku
České republiky a o působnosti Ministerstva financí ČR při privatizaci majetku ČR (zákon
o zrušení Fondu národního majetku).
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Příjemce podpory uČNB do 60 dnů od předložení žádosti. Vžádosti Příjemce podpory
prokáže uhrazení nebo splatnost nákladů akce (fakturu), jejichž zdrojové pokrytí
z Prostředků požaduje a na které má podle Závazných podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace nárok. Žádost s uvedením čísla bankovního účtu u ČNB předkládá Příjemce podpory
Určené organizaci, která ji po kontrole oprávněnosti včetně věcné kontroly provedených
prací, služeb adodávek/výkupů (kontrola provedena supervizní společností) postupuje
Správci programu.

proplacena apožádá jej ouvolnění příslušných finančních prostředků na účet Správce
programu. Správce programu zároveň požádá interním sdělením odbor rozpočtu
afinancování Ministerstva průmyslu aobchodu, aby tyto prostředky po jejich přijetí od
Ministerstva financí ČR převedl na účet Příjemce podpory, který je poté dopisem informován,
že předmětná faktura byla proplacena,

Při uzavírání smluv Odilo/kupních smluv se doporučuje Příjemci podpory vsouvislosti
s termíny fakturace za dílo zohlednit výše uvedené postupy uvolňování prostředků, zejména
splatnost faktur nejméně 60 dní.

od Správce programu,

Příjemce podpory nemůže hradit daň z přidané hodnoty z prostředků dotace, mimo subjektů,
které nemohou uplatnit odpočet daně na vstupu? Z prostředků dotace může být DPH
hrazena pouze po splnění následujících podmínek:

DPH na vstupu;

2 § 63~71g a § 72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Stránka 13 (celkem 37)

 



1.8

o kontrole realizace investice, a to včetně kontroly DPH, o jejíž provedeni požádá Příjemcepodpory nejpozději v termínu dokončení realizace akce příslušný finanční úřad.

V lsprofinu - EDS uvádí Příjemce podpory pro účely výpočtu dotace:
a) finanční potřeby bez DPH, pokud nesmí hradit DPH ze státního rozpočtu;
b) včetně DPH, pokud smí hradit DPH ze státního rozpočtu.

vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

KONTROLNÍSYSTÉM

Průběžnou avěcnou kontrolu vykonávají odborné, věcně příslušné odbory MPO. Bližšíspecifikace je uvedena v čl. 10.5 pravidel Programu.

Platnost

Tato pravidla nabývají platnosti dnem schválení dokumentace Programu Ministerstvemfinancí ČR. Změny těchto pravidel se řídí postupem podle zvláštních předpisů? Nedílnousoučástí dokumentace jsou „Pravidla programu", které nabývají platnosti dnem schválenídokumentace programu vládou ČR

PŘlOHY

Pravidla Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Příloha A1.1 — A1.2 — Žádost oRegistraci projektu ažádost ovydání Rozhodnutí

o poskytnutí dotace, žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci

 

3 Zákon č,. 21812000 Sb., o rozpočtových pravidiecn, ve znění pozdějších předpisů
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Příloha B1 — lnvestični záměr— Připrava a rozvoj podnikatelských zónPříloha C1.1 — (31.5 Bodové hodnocení — Příprava a rozvoj podnikatelských zónPříloha D — Postup při oceňování nemovitostí

Příloha E — Požadavky na Manažera pro komunikaci s investory
Příloha F— Informace o podnikatelském záměru strategického investoraPříloha G — Model efektivity

Formuláře EDS :

1. Identifikační údaje a systém řízení programu na formulári P0931O2. Harmonogram přípravy, realizace a vyhodnocení programu na formulári P09320
3. Specifikace cílů programu na formuláři P0934O
4. Bilanci potřeb a zdrojů financování programu na formuláři P09370
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PRAVIDLA PROGRAMU

Úvodní ustanovení

Charakteristika a cíl Programu

lákání přímých zahraničních investic aexpanzi stávajících investorů tím, že přispívá
kmístnímu ahospodářske'mu rozvoji dotčených lokalit aspádových území arozvoji
funkčního trhu nemovitostí pro podnikání, zkvalitnění podnikatelské infrastruktury ake
zlepšování investičního a životního prostředí,

pro realizaci projektů voblasti zpracovatelského průmyslu, strategických služeb
atechnologických center atakto přispět kposílení hospodářského aregionálního rozvoje
prostřednictvím zvyšování konkurenceschopnosti investičního prostředí zejména
v hospodářsky slabých či strukturálně postižených regionech. Přímo souvisejícím cílem je
vytvořit předpoklady pro vznik nových pracovních míst.

Program slouží pro realizaci projektů, jejichž cílem je rozvoj infrastruktury pro předem
konkrétně neurčeneho uživatele nemovitosti, Tato infrastruktura je uživatelům nemovitostí
dostupná za otevřených, transparentních a nediskriminačních podmínek.

Program zahrnuje pouze jeden podprogram označovaný jako evid. č. 222 232 „Příprava a
rozvoj průmyslových zón".

Doba trvání Programu

Program je schválen pro období 2005 — 2020.

1.1 Základní ustanovení

1.1.1 Správcem programu je Ministerstvo průmyslu aobchodu ČR (dále jen
MPO).

1.1.2 Poskytovatelem podpory dle tohoto Programu je Správce programu
a v případě převodů popř. směn nemovitostí organizační složky státu.

1.1.3 Určenou organizací se vtomto Programu rozumí Agentura pro podporu
podnikání a investic Czechlnvest, příspěvková organizace MPO, se sídlem
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, (www.czechinvest.org).

1.2 Základní pojmy

Pro účely tohoto Programu:

1.2.1 Podnikatelskou nemovitostí se rozumí pozemek nebo budova včetně
příslušné infrastruktury, která je určená k podnikání, zahrnující;
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(i) Průmyslové zóny;

(ii) Podnikatelské objekty.

1.2.2 Průmyslovou zónou se rozumí ucelená zastavitelná plocha“ nebo
zastavěné ůzemíS, na které lze v souladu se schválenou územně plánovací

i

1.2.3 Podnikatelským objektem se rozumí objekt na pozemcích průmyslové
zóny určený převážně pro Uživatele nemovitostí. Tímto objektem může být

1.2.4 Uživatelem nemovitostí se rozumí:

(i) Podnikatel7 (fyzická iprávnická osoba) podnikající převážně voboru
zpracovatelského průmyslu (CZ NACE 10 — 33 ) nebo voblasti
strategických služeb a technologických center;

(ii) Právnická osoba působící převážně v oblasti výzkumu a vývoje.
1.2.5 Strategickým investorem se rozumí:

(i) Nově příchozí investor, nebo uživatel nemovitosti, který již podnikávČR, kteří zrealizují strategickou investiční akci voborechzpracovatelského průmyslu (CZ NACE 10 —- 33) podle zákona č.

iho zařízení určeného pro výrobníúčely, a je vytvořeno alespoň 500 nových pracovních miste. Informaceo investiční akcí potvrzené investorem, předkládá příjemce dotace dlenáležitosti uvedených v příloze F;

(ii) Uživatel nemovitosti, který již podniká v ČR nebo nové příchozí, kterýjiž zrealizoval nebo zrealizuje strategickou investiční akci voborutechnologických center podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičníchpobídkách, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně200000000,— Kč, znichž alespoň 100.000.000,-Kč bylo/budevynaloženo na pořízení strojního zařízení abylo/bude vytvořenoalespoň 100 nových pracovních místg. informace oinvestiční akci

M

4§2 odst. 1 písm. j) zákona. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů5 §2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2008 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů8 Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
7 5420 zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

_,

3Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů

l
9Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů

*
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potvrzené investorem, předkládá příjemce dotace dle náležitostiuvedených v příloze F;

(iii) Uživatel nemovitosti, který podniká v ČR nebo nové příchozí investor,

1.2.6

(i)

(if)

(m)

1.2.7

1.2.8

1.2.9

Správce programu.

Strategickým projektem se rozumí Projekty uvedené v bodech 12.12 až1.2.16 splňující alespoň jednu z následujících podmínek:

Průmyslová zóna ovýměře nejméně 100 ha, resp. 50 ha vpřípaděBrownfield označená za strategickou Správcem programu na základědoporučení Určené organizace.

Průmyslová zóna o výměře nejméně 30 ha vokresech s mírounezaměstnaností nejméně o 50 % vyšší, než je průměrná míranezaměstnanosti v České republice označená za strategickouSprávcem programu na základě doporučení Určené organizace.

Průmyslová zóna označená za strategickou Vládou ČR.

Pojmem Brownfield se rozumí nemovitost, která vsoučasnosti není
dostatečně efektivně využívána, je zanedbaná, představuje zátěž pro
životní prostředí, akterou lze účelně využit pouze za podmínky jejiregenerace.

Vypořádáním příjmů a výdajů se rozumí vypořádání nákladů na realizaciProjektu, které tvoří způsobilé výdaje a příjmy reinvestované zpět dorozvoje průmyslové zóny do doby konce udržitelnosti projektu s veškerýmipříjmy souvisejícími s prodejem či pronájmem. Projekt nesmí tvořit zisk,proto případný zisk musí být vrácen na účet Správce programu.

Příjmy z prodeje či pronájmu Projektu jsou tvořeny:

(i)

(ii)

prodejní cenou, stanovenou na základě kupní smlouvy/investiční
smlouvy,

cenou stanovenou na základě nájemní smlouvy, pokud takové smlouvy
byly uzavřeny nebo

(iii) nerealizovanýmí příjmy, které jsou tvořeny hodnotou pozemků
průmyslové zóny určených pro uživatele nemovitosti stanovených
Obvyklou cenou k datu ukončeni udržitelnosti Projektu.
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1.2.10

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14

1.2.15

1.2.16

1.2.17

1.2.18

(i)

(ii)

Obvyklou cenou se rozumí: cena stanovená na základě znaleckéhoposudku vypracovaného Soudním znalcem vsouladu s metodikou, která
tvoří přílohu D.

Projektem se rozumí Projekty, které jsou předmětem podpory dle tohotoProgramu, uvedené v následujících článcích 1213 až 1.2.16

převážně obsazená (obsazenost je nižší než 75% výměry pozemků
Průmyslové zóny), přičemž žadatel jako současný či budoucí vlastník
(obec, kraj nebo svazek obcí) pozemků Průmyslové zóny může očekávat
určitý výnos z prodeje či pronájmu těchto pozemků.

Projektem rozvoje Průmyslové zóny se rozumí Projekt, jehož realizaci
dojde kzvýšení kvality a/nebo velikosti území stávající průmyslové zóny
převážně obsazené Průmyslové zóny (obsazenost větší nebo rovná 75 %
výměry pozemků Průmyslové zóny).

Projektem regenerace Průmyslové zóny se rozumí Projekt, jehož
realizací dojde k přeměně brownfieldu na Průmyslovou zónu.

přímý prospěch současný nebo budoucí uživatel nemovitosti, ale jejichexistence je nezbytná pro rovnovážný územní rozvoj oblasti, které se

Způsobilými výdaji se rozumí investiční výdaje úplatného nabytípozemků, výdaje na pořízení projektové dokumentace, výdaje na realizacistavební části stavby, vyvolané investice a případné další investiční výdajesouvisející s rozvojem průmyslové zóny podle článku 5.2.

Podpora prostřednictvím Programu je poskytována následující
formou:

dotace;

návratné finanční výpomoci;

(iii) převod pozemku ve vlastnictví státu Příjemci podpory

  

1° Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcich a tlumočnicich, ve znění pozdějších předpisů
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2 Příjemce podpory

2.1 Vymezení Příjemce podpory

2.1.1 Příjemcem podpory je:

(i) obec;

(ii) svazek obcí;

(iii) kraj.

Způsob výběru Projektů a žádosti o podporu

3.1 Způsob výběru Projektů

3.1.1

3.2 Žádostí 0

3.2.1

(i)

(li)

usnesení vlády budou hodnoceny na základě předem daného
vícekriteriálního bodového hodnocení uvedeného vpřílohách C1.1 ažC1.5.

podporu

Žádost o podporu lze podávat ve dvou stupních:

1. stupeň — žádost o registraci Projektu;

2. stupeň — žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

3.3 Žádost o registraci Projektu

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

Žádost o registraci musí být podána Určené organizaci. Výdaje na Projektjsou způsobilé ode dne přijatelnosti Projektu. Výjimkou jsou výdajeuvedené v bodě 5.1.1, Dnem přijatelnosti Projektu se rozumí datum, kdyUrčená organizace žadateli písemně potvrdí, že žádost byla předloženavrozsahu potřebném pro registraci akce. Žádosti oregistraci budoupřijímány až do vyčerpání finančního limitu Programu pro příslušnýrozpočtový rok.

Vpřípadě, že registraci Projektu brání vyčerpaný finanční limit Programu
pro příslušný rozpočtový rok, zařadí jej Určená organizace do zásobníku
lsprofin - EDS a písemně otom informuje žadatele.

V případě, že žádost bude zařazena vzásobníku lsprofin - EDS déle než
14 měsíců, bude z něj vyřazena a pokud si ji žadatel nevyžádá zpět, bude
archivována Určenou organizací po dobu 5 let. Pokud ve lhůtě kratší 14
měsíců od zařazení žádosti do zásobníku lsprofin — EDS pomine důvod,
pro který Projekt zařazený do zásobníku lsprofin - EDS nebylo možné
zaregistrovat, může žadatel předložit dle potřeby aktualizovanou žádost
o registraci.

Žadatel podává žádost o registraci Projektu Určené organizaci na formuláři
dle přílohy A1.1 Programu. Kžádosti musí být připojen investiční záměr
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(včetně jeho obsahu)“ vrozsahu stanoveném vpříloze B1 - Programu.
K žádosti musí být dále prilozen přehled hospodaření s rozpočtovými zdroji

3.3.5 Součástí žádosti jsou vstupní data vrozsahu formuláře lsprofin — EDS
a souhlas se zveřejněním vstupních dat EDS.

3.3.6 Plocha průmyslové zóny musí být ke dni přijatelnosti projektu vplatné
územně plánovací dokumentaci ve smyslu 1.2.2. Programu. Pro Projekt
definovaný v bodech 1.2.13 — 1.2.16 Programu musí být ke dni přijatelnosti
Projektu vydáno platné rozhodnutí o umístění stavby pro technickou

3.3.7 Společně se žádostí o registraci predkládá žadatel profesní životopis

3.3.8 Určená organizace potvrdí žadateli, že žádost byla předložena v rozsahu
projektu. Vopačném případě Určená organizacežádost vyřadí a s náležitým odůvodněním otom písemně informuježadatele nebo požádá žadatele o doplnění.

3.3.9 Jestliže žádost o registraci projektu byla předložena v rozsahu potřebnémpro registraci, projekt je Určenou organizací ohodnocen apostoupenmeziresortní hodnotitelská komisi. Mezirezortní hodnotitelská komise

3.3.10 Na základě doporučení mezirezortní hodnotitelská komise Správceprogramu ve spolupráci s Určenou organizaci vydá registrační list nebožádost zamítne.

M

H Š 12 Odfit 0 zákona Č. 218/2000 Sb.‘ o rozpočtových pravidlech a zméné nékkjrj'ch souvxsepcmn zakonu, ve zněnípozdějších předpisů
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3.3.11 U Projektů, u nichž je požadovaná podpora ze státního rozpočtu vyšší než200 mil. Kč12 aprojektů, které jsou financovány ze zvláštního účtuMinisterstva financí ČR“, požádá Správce programu před vydánímregistračního listu Projektu Ministerstvo financí ČR osouhlas podlezvláštního předpisu?

3.4 Žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

3.4.1

3.4.2

Žádost o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace podává žadatel Určenéorganizaci na formuláři dle přílohy A1.2. tohoto Programu. Vpřipaděvydání Rozhodnutí o poskytnutí návratné finanční výpomoci, podávážadatel žádost na formuláři dle přílohy A1.3.

Žádost ovydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace lze podávat bud'jednorázové vcelém rozsahu žádosti oRegistraci projektu nebo počástech v rozsahu jednotlivých částí žádosti o Registraci projektu. Ke dnipodání žádosti oRozhodnutí o poskytnutí dotace musí být vypořádányvlastnické vztahy k nemovitostem určeným k realizaci Projektu, tj.knemovitostem Průmyslové zóny, nemovitostem v koridorech souvisejícídopravní atechnické infrastruktury vně Průmyslové zóny, pokud se tytonemovitosti vykupují, a to následovně:

(i) žadatel je vlastníkem nemovitostí určených k realizaci Projektu;

(ii) vlastníkem nemovitosti určených krealizaci Projektu je uživatelnemovitosti ;

(iii) vlastníkem nemovitosti určených k realizaci Projektu je stát;

(iv) na nemovitostech neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena či

3.4.3

jiná zatížení, která by znemožňovala využití nemovitosti pro účelyrealizace Projektu.

Žádost musí obsahovat

(i) Aktuální výpis zkatastru nemovitostí (ne starší 3 měsíců) akopiekupních smluv nebo jiných dokladů onabytí nemovitosti popř.
snávrhem na vklad vlastnického práva příjemce dotace
kPodnikatelským nemovitostem spotvrzem'm katastrálního úřadu,
pokud se tyto nemovitosti v rámci Projektů vykupují;

(ii) pravomocné rozhodnutí státních úřadů (územní rozhodnutí, územní
souhlas, stavební povolení, atd.) opravňující žadatele kprovedení,
resp. odstranění staveb, stavebních úprav a opatření nezbytných pro
realizaci Projektu;

 

Qě 13 odst. 3 zák. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zméné některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů

13§ 5 odst. 3, písm. c) , bodem 8 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR,

. . . . , . .. . . e ,

“ § 12 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtovych pravrdlech a 2mene nekterych souvxsejlclch zákonu, ve zn mpozdějších předpisů
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3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

(iii)

(iv)

dokumentaci zadání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách (způsob zadání veřejné zakázky, text oznámenínebo výzvy) aevidenční list veřejné zakázky, včetně písemného

zakázky. Mají—Ii být v rámci realizace Projektu odstraněny nepotřebnéstavby, zahrnuje zadávací dokumentace také dokumentaciodstraňovaných staveb v rozsahu stanoveném stavebním úřadem;

smlouvu o dílo na realizaci výstavby a rekonstrukce objektůtechnického vybavení území, pokud jsou součástí Projektu, a objektůtechnické přípravy územi;

vstupní data v rozsahu formuláře lsprofin — EDS podle charakteru akce;souhlas se zveřejněním vstupních dat EDS.

vyzvat kpředložení dalších podkladů. Namísto prvopisů jednotlivých
podkladů mohou být předloženy jejich prosté kopie kromě formulářeAapřílohy (vi), která musí být předložena voríginále apodepsánastatutárním zástupcem žadatele.

Meziresortní hodnotitelská komise na základě návrhu Určené organizace,popřípadě doplněného oodborný posudek, posoudí žádost adoporučí/nedoporučí Správci programu vydat Rozhodnutí oposkytnutidotace.

Správce programu vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve kterém stanovívěcné, časové a finanční ukazatele realizace Projektu spolu s podmínkamiúčasti prostředků dotace na jeho financování.

U Projektů, u nichž je požadovaná podpora ze státního rozpočtu vyšší než200 mil. Kč15, které jsou financovány ze zdrojů zvláštního účtu Ministerstvafinancí CR”, požádá Správce programu před vydáním Rozhodnutíoposkytnuti dotace Ministerstvo financí ČR osouhlas podle zvláštníhopředpisuw.

4 Podmínky Programu

4.1 Podmínky přijatelnosti Projektu

4.1.1 Projekt výstavby, rozvoje nebo regenerace Průmyslové zóny musí splňovatnásledující podmínky:

(i) velikost území Průmyslové zóny min. 5 ha;

N

‘5§ 13 odst. 3 zák. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 3 o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

předpisů

1is, 5 odst. 3, písm. c), bodem 8 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku ČR,17

Š \3 GÚSL 3 Zák. 213/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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(ii) zisk minimálne 80 bodů v rámci bodového hodnocení podle přílohy C1;
Binární kritéria nejsou hodnocena vpřípadě Projektu rozvoje
Průmyslové zóny;

(iii) Příjemce podpory nezpůsobil anení odpovědný za stav vyžadující

(iv) Příjemce podpory vsouvislosti s přípravou, realizací a provozem
Projektu nesmí tvořit zisk. Veškeré výnosy musí být vráceny na Účet
Správce programu nebo reinvestovány zpět do průmyslové zóny.(v) Průmyslová zóna se nesmí nacházet vbiízkosti staveb, jejichž stav

4.2 Minimální výše podpory

4.2.1 Minimální výše podpory je 1 mil. Kč. Míra podpory požadovaná vžádostí

4.3 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

4.3.1 Podpora vtomto Programu bude poskytována do ukončení Programu

4.3.2 Příjemce podpory je povinen podporu použít pouze k účelu, na který mu

4.3.3 Příjemce podpory se vramci hospodaření sposkytnutou podporou řídí
ustanoveními podle příslušného zákonaw.

4.3.4 Projekt musí být dokončen nejpozději vtermínu uvedeném v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a termínu ukončení trvání Programu.

4.3.5 Projekt je dokončený, jsou—ii dokončeny všechny etapy Projektu.
4.3.6 Stavba je považována za dokončenou, jsou-ii dokončeny vsechny dílcí

převzat aje-ii kněmu vydán kolaudační souhlas, přip. povolení kezkušebnímu provozu.

4.3.7 Nestanovi—ii Správce programu jinak, je Příjemce podpory povinenzabezpečit, že podpořený Projekt výstavby, rozvoje, regeneracePrůmyslové zóny bude vregionu zachován (rozumí se uskutečňovánívýrobní či jiné hospodářské činnosti, za jejímž účelem byla podpora
&

"3 zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její nápravě a o změně některých zákonů, vpiatněm znění, a

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES o odpovědnosti za životní prostředí v souvislostí s prevencr a napravou

škod na životním prostředí, v platném znění

‘9 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě tzákon o tinančnl kontrole), ve znění pozdějších předpisů
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4.3.8

4.3.9

(i)

(lí)

(iii)

poskytnuta a údržba zóny za tímto účelem) po dobu minimálně 5 let oddata ukončení realizace Projektu.

závěrečné etapy stavební části Prejektu využít pozemky Průmyslové zóny
pro jiné účely než pro účely podnikání voborech zpracovatelského
průmyslu (CZ —— NACE 10 — 33 vyjma oborů zaměřených na prvotní
zpracování surovin, voborech strategických služeb, vtechnologickýchcentrech).

Nestanoví—li Správce programu jinak, nesmí Příjemce podpory v období popřijetí žádosti o registraci do konce doby udržitelnosti projektu pozemkyPrůmyslové zóny:

převést nebo pronajmout ve prospěch třetích osob, pokud touto osobounení Uživatel nemovitosti;

zatížit věcným břemenem nebo zástavním právem pro jiné ůcely nežpro účely realizace Projektu;

zatížit věcným břemenem nebo zástavním právem, které by bránilovyužití Projektu pro Uživatele nemovitosti.

Doba udržitelnosti projektu je minimálně 5 let od dokončení projektu. Dobu
udržitelnosti projektu upřesní Správce programu vpodmínkách rozhodnutí
o poskytnutí dotace.

4.3.10

4.3.11

4.3.12

4.3.13

4.3.14

dobu udržitelnosti projektu (minimálne 5 let od dokončení závěrečné etapy
projektu) možná pouze po předchozím souhlasu Ministerstva financí ČR.
Příjemce podpory je oprávněn převést nemovitosti Průmyslové zóny
Uživateli nemovitosti za cenu obvyklou (1.2.10). Převod pozemků za
zvýhodněnou cenu je možný pouze v souladu s Pravidly pro poskytováníveřejné podporyzo.

Vpřípadě prodeje nebo pronájmu pozemků Průmyslové zóny Příjemcepodpory oznámí výši kupní ceny/nájmu, za kterou budou pozemkypřevedeny či pronajaty Správci programu a Určené organizaci ato vždypřed uzavřením kupní nebo nájemní smlouvy.

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, přičemž může rozlišit v rámci zákonnýchmožností závažné a méně závažné porušení rozpočtové kázně.

Pokud není Správcem programu stanoveno jinak, porušení podmínek je
,

v . _, . , v v. , v; v . . o . 21

považovano za poruseni rozpoctove kazne a ridi se prislusnyml predpisy .

E
\
—

20Převod pozemku za zvýhodněnou cenu je započítán jako veřejná podpora Uživateli formou investiční pobídky dle zákona č.

72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů; případně je administrována jako podpora de minimis dle

Nařízení Komise (EU) 6, 1407/2013, 0 podpoře de minimis.

21Zákon o. 218/2000 so., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
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akce vtermínu do 31.1edna následujícího roku. Dobu, po kterou jePříjemce povinen zasílat roční vyúčtování, upřesní Správce programu

5 Způsobilé výdaje

5.1 Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky:
5.1.1

5.1.3

5.1.4

5.1.6

5.1.7

(i)

(ii)

(iii)

musí být vynaloženy nejdříve ode dne vydání potvrzení Určené organizace,že žádost o registraci Projektu byla předložena v rozsahu potřebném proregistraci akce (den přijatelnosti Projektu). Výjimkou jsou nezbytné
investiční výdaje související s nabytím pozemků průmyslové zóny nebopozemků se související technickou a dopravní infrastrukturou. Tytoinvestiční výdaje mohou být zařazeny mezi způsobilé výdaje, ale pouzejako způsobilé výdaje na straně Příjemce dotace a mohou být pořizovány
přede dnem přijatelnosti Projektu;

musí být vynaloženy vsouiadu scíli Programu amusí bezprostředněsouviset s realizací Projektu;

musí být doloženy průkaznými účetními doklady;

musí být zadány zhotoviteli vsouladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;

transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace

v rámci zadávacích podmínek stanovuje podmínky a hodnoticí kritéria tak,aby při výběrových řízeních nebyly aplikovány neopodstatněnéa diskriminační kritéria;

při rozhodnutí o základním hodnotícím kritériu, tj. ekonomické výhodnostinabidek, příjemce podpory přihlíží kdoporučení Ministerstva financí —pokyn č. Ri-2010;

S ohledem na princip metody „3E“ (hospodárnost, efektivnost, účelnost) jeúčastníkům programu dále doporučováno:

realizovat pouze otevřená zadávací řízení podle § 27 zákonač. 137/2006 Sb.,

vpřípadě, že se zadavatel rozhodne pro základní hodnotící kriteriumekonomická výhodnost nabídky podle § 78 odst. 1 zákona, musí obhájit
vztah užitné hodnoty a ceny podle § 78 odst. 4 zákona,

va'ha dílčího hodnotícího kritéria „nabídková cena“ bude minimálně
60%, doporučuje se minimálně 80% (pokud Správce programu nebo
Ministerstvo financí nerozhodne jinak),
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(iv) subjektivně hodnocená kritéria budou mít vůhrnu váhu maximálně

budou-li používána kvalifikační kritéria, musí být přiměřená plněnízakázky anesmí neopodstatněné zužovat počet nebo okruhpotenciálních dodavatelů.

financí, Správce programu a Určené organizace vzadávací dokumentacizohlednit

5.2 Způsobilými výdaji jsou:

5.2.1

5.2.2

5.2.3

(i)

Kupní cena nemovitostí vykupovaných pro účely realizace Projektu včetněnemovitostí vykupovaných pro související dopravní či technickouinfrastrukturu. Kupní cena nemovitostí se započítává do způsobilých výdajůdo výše ceny obvykle (viz. článek 1.2.10). Vpřípadě Strategickéhoprojektu, pokud Příjemce věrohodně dokáže, že nebyl schopen vyjednat

komisí a odsouhlasena Ministerstvem financí. Kupní cena nemovitostí jezpůsobilým výdajem jen vpřípadě, že tyto nemovitosti nebylyv předchozích deseti letech, předcházející datu registraci projektu,

věty,

Projektová příprava aprojektová dokumentace Projektu podnikatelskénemovitosti zahrnuje:

dokumentaci k ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí,
stavebního povolení, dokumentaci k zadání stavby a prováděcí
dokumentaci, dokumentaci bouracích prací;

vyhodnoceni závazků z hlediska ochrany životního prostředí potvrzené
Ministerstvem životního prostředí CR”, ekologický audit arizikovou
analýzu23.

Příprava územi zahrnuje:

úpravy, kterými se mění vzhled nebo odtokové poměry území (hrubé
terénní úpravy);

 

22 § Ba zákona č. 921199135, o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

23 ČSN EN ISO 14001
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(ii) sadové úpravy;

(iii) přeložky staveb dopravní a technické infrastruktury;

(iv) odstraněni nevyužitelných staveb, včetně staveb dopravní a technickéinfrastruktury aekologických zátěží (znečištění podzemních vod,znečištění horninového prostředí, znečištění staveb či jejich částí,včetně skládek škodlivých odpadů), Projekt nesmí být podpořenz jiných veřejných zdrojů,

(v) výstavbu bariér určených kochraně životního prostředí avýstavbuprotihlukových zábran.

5.2.4 Technická a dopravní infrastruktura zahrnuje:

(i) výstavbu arekonstrukcí veřejně přístupných komunikací zahrnující:silnice první třídy (a to v případě, kdy jde o vyvolané investice) druhé

značenk

(ii) železniční vlečku včetně provozních objektů (neplatí pro subjektpodnikající v oblasti dopravy);

(iii) výstavbu arekonstrukoi dešťové kanalizace aobjektů sloužícíchkretenci;

(iv) výstavbu či rekonstrukci jednotné či splaškové kanalizace, vodovodu,

výdajů financovanou jiným subjektem, nebo kterou je jiný subjektpovinen financovat na základě zvláštního zákona“)

(v) výstavbu a rekonstrukcí sítí elektronických komunikací,

Přehled o příjmech a výdajích

6.1. Veškeré realizované zisky z Projektu musí být vráceny na účet Správce programu

6.2. Přehled opříjmech avýdajích zProjektu zasílá Příjemce každoročně Správci

   

2“ ' '
' ' “ ' í a o v'konu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých

Zakon (1458/2000 Sb. o podminkach podnikan y
. ' . .zákonů (energetický zákon) ve znění pozděkších předpisů a Zákon č. 274/2001 Sb; o vodovodech a kanalizacích pro verejnoupotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších predpisu
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6.3. Příjemce podpory musí doložit po uplynutí lhůty udržitelnosti projektu, že realizací

6.4. Příjemce může požádat o prodloužení lhůty pro udržitelnost projektu tak, aby mohly
být naplněny podmínky programu v článku 6 programu.

Podprogram příprava a rozvoj průmyslových zón

7.1 Cíl podpory

center a výzkumu, a tím zvýšit schopnost České republiky obstát v konkurenci
mezinárodního trhu přímých zahraničních investic v důsledku toho vytvořit předpoklady pro

vznik nových pracovnich příležitostí

7.2 Předmět podpory

Předmětem podpory je příprava arealizace Projektu výstavby, regenerace či rozvoje
Průmyslové zóny scílem udržet a/nebo zvýšit mistni regionální rozvoj pro účely
hospodářského růstu, pracovních příležitostí, soudržnosti a konkurenceschopnosti regionu.

7.3 Forma podpory

Podpora se poskytuje formou:

(i) přímé dotace;

(ii) formou návratné finanční výpomoci.

(iii) převodem pozemku ve vlastnictví státu Příjemci podpory

7.4 Výše podpory

7.4.1 Vpřípadě Projektu výstavby, rozvoje aregenerace Průmyslové zóny jepodpora poskytována ve výši maximálně 75% celkových způsobilýchvýdajů;

7.4.2 Vpřípadě Projektu rozvoje, výstavby a regenerace Strategického projektuprůmyslové zóny je podpora poskytována:

(i) ve výši maximálně 75 % způsobilých výdajů, nejedná-li se o způsobilé
výdaje uvedené níže v tomto čl. v odst. (ii) až (iii)

(ii) ve výši maximálně 100% způsobilých výdajů vpřípadě projektu
vyvolané investice, kdy cílem projektu je výstavba, rekonstrukce,
zkapacitnění komunikaci l. třídy včetně souvisejících dopravních staveb
za Účelem Udržení/zvýšení místního regionálního rozvoje.
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(iii) ve výši maximálně 100% způsobilých výdajů vpřípadě kupní ceny

na výši disponibilních prostředků státního rozpočtu afinanční sílužadatele.

7.5 Specifikace formy a výše podpory dle charakteru Projektu, způsobilých výdajů
a žadatele

7.5.1 O vhodné kombinaci forem podpory rozhoduje Správce programusohledem na výši disponibilních prostředků státního rozpočtu afinančnisilu žadatele.

Společná ustanovení

8.1 Ministr průmyslu a obchodu

8.1.1 Ministr průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministrem práce a sociálníchvěcí, ministrem financí a ministry pro místní rozvoj, zemědělství, dopravya životního prostředí jmenuje a odvolává členy meziresortní komiseProgramu na podporu Podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Ministrprůmyslu a obchodu jmenuje a odvolává předsedu meziresortníhodnotitelská komise.

8.1.2 Na základě doporučení meziresortní hodnotitelská komise rozhodujeMinisterstvo průmyslu aobchodu opřijemcich prostředků Programuformou Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

8.2 Meziresortní hodnotitelská komise

8.2.1 Meziresortní hodnotitelská komise na základě návrhu Správce programua Určené organizace popřípadě na základě odborné expertízy doporučujeSprávci programu vydat Rozhodnutí o registraci akce a Rozhodnutío poskytnutí dotace na Projekty a poskytnout žadateli podporu navýstavbu, regeneraci či rozvoj Průmyslové zóny.

8.2.2 Meziresortní hodnotitelská komise na základě návrhu Určené organizacedoporučuje Správci programu změnit kritéria Programu pro bodovéohodnocení Projektů.

8.2.3 Komise je složena ze zástupců MPO, Cl, MPSV, MMR, MF, MŽP, MD,
MZe, Státního pozemkového úřadu, Svazu měst a obcí a Ceskomoravskě
záruční a rozvojové banky.

8.2.4 V čele komise stoji jmenovaný předseda.

8.2.5 Předseda může vpřípadě své naléhavé nepřítomnosti zmocnit jiného
řádně jmenovaného člena komise, aby jej zastupoval.
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8.2.6 Předseda svolává podle potřeby zasedání komise formou písemnépozvánky rozeslane nejméně sedm dnů před zasedáním komise.
8.2.7 Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členůvčetně jejich zástupců, pokud se prokáží příslušnou plnou mocí.
8.2.8 Zasedání komise se zúčastňují bez hlasovacího práva také zástupciSprávce rozpočtových prostředků Programu.

8.2.9 Předseda komise řídí zasedání, uděluje slovo členům komise a ostatnímpřítomným, usměrňuje diskusi, formuluje usnesení anechává onichhlasovat. Návrh usnesení může předsedovi předložit kterýkoliv členkomise, správce Programu azástupce Určené organizace pověřený

8.2.10 Z každého zasedání komise je pořízen zápis. Jeho nedílnou součástí je

komise včetně výsledku hlasovani. Zaznamenaný jsou rovněž nesouhlasnénázory a argumentace kjednotlivým usnesením. Zápis podepisujípředseda komise, spravce Programu azástupce Určené organizacepověřený řízením realizace Programu.

8.2.11 Členové komise se účastní průběžných kontrol Projektů podnikatelskýchnemovitostí dle bodu 10.5.3.

8.3 Nárok na podporu

8.3.1 Na podporu ajejí výši není právní nárok.

8.3.2 Žádosti budou uspokojovány podle množství finančních prostředků, kteréjsou v daném roce k dispozici.

8.4 Prostředky pro administrací Programu

8.4.1 Správce programu vyčlenl vna'vrhu státního rozpočtu pro příslušný rokfinanční prostředky až do výše 3 % navrhovaných finančních prostředkůProgramu ve formě příspěvku na provoz Určené organizaci kzajistěnlslužeb pro realizaci Programu, Skutecna výše příspěvku bude určenav návaznosti na schválení státního rozpočtu pro příslušný rok, v případnénávaznosti na rozpočtová opatření týkající se financování tohotoProgramu. Konkrétní použití prostředků podléhá vždy souhlasu Správceprogramu k použití prostředků administrace Programu.

9 Prostředky státního rozpočtu

9.1.1 Příjemce dotace je povinen při čerpání dotace postupovat vsouladu se
zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) ve znění pozdějších předpisů.
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10 Uvolňování prostředků zvláštního účtu Ministerstva financí (ZÚ MF) nebo z rozpočtu
příslušné kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

Prostředky zvláštního účtu Ministerstva financí nebo z rozpočtu příslušnékapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu (dáie jen Prostředky) budouPříjemci podpory poskytovány na účet u České národní banky (ČNB)25.
Prostředky je možné uvolňovat až na základě platného Rozhodnutío poskytnutí dotace, které je podepsané všemi zúčastněnými stranami.

Prostředky budou uvolňovány na účet Příjemce podpory u ČNB do 60 dnůod předložení žádosti. Vžádosti Příjemce podpory prokáže uhrazení nebosplatnost nákladů akce (fakturu), jejichž zdrojové pokrytí zProstředkůpožaduje a na které má podle Závazných podmínek Rozhodnutío poskytnutí dotace nárok, Žádost s uvedením čísla bankovního účtuu ČNB předkládá Příjemce podpory Určené organizaci, která ji po kontroleoprávněnosti včetně věcné kontroly provedených prací, služebadodávek/výkupů (kontrola provedena supervizni společností) postupujeSprávci programu.

Správce programu posoudí souvislost předmětu plnění jednotlivých fakturs vydaným Rozhodnutím a soulad s pravidly programu. Správce programuzašle příslušnému odboru Ministerstva financí předloženou žádost odPříjemce podpory a kopii faktury, která má být proplacena a požádá jej

10.2 Daň z přidané hodnoty

10.2.1

(ii)

Příjemce podpory nemůže hradit daň zpřidané hodnoty zprostředkůdotace, mimo subjektů, které nemohou uplatnit odpočet daně na vstupu25.Zprostředků dotace může být DPH hrazena pouze po splněnínásledujících podmínek:

statutární zástupce Příjemce dotace doloží formou dopisu na ministraprůmyslu a obchodu prohlášení, že bude žádat o úhradu DPH pouze
v případech, kdy nelze uplatnit odpočet DPH na vstupu,

vrámci dokumentace kzávěrečnému vyhodnocení akce předloží
Příjemce dotace zprávu okontroie realizace investice, ato včetněM

_
—

25Přechodná ustanoveni části první zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidiech

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. a nektere dalsc zakony26 § 63—719 a § 72 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
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10.2.2 VlSPROFlN — EDS uvádí Příjemce podpory finanční potřeby pro účelyvýpočtu dotace:

(i) bez DPH, pokud nemůže hradit DPH ze státního rozpočtu;
(ii) včetně DPH, pokud smí hradit DPH ze státního rozpočtu.

10.2.3 V režimu přenesení daňové povinností je plátce, pro kterého bylozdanitelné plnění smístem plnění vtuzemsku uskutečněno, povinen

10.3 Změna Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Vpřípadě, že nelze dodržet závazné ukazatele a podmínky účasti státního rozpočtu na

financování Projektu stanovené vRozhodnutí, požádá neprodleně Příjemce podpory

U akcí financovaných formou individuálních dotací28 je možná změna Rozhodnutí

o poskytnutí dotace pouze se souhlasem Ministerstva financí.

10.4 Závěrečné vyhodnocení Projektu

10.4.1 Dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce — Projektu předloží Příjemce
podpory ve lhůtě stanovené Správcem programu v Rozhodnutí

10.4.2 Dokumentace závěrečného vyhodnocení akce- Projektu obsahuje:

(i) zprávu oplnění závazných ukazatelů apodmínek účasti státníhorozpočtu stanovených v rozhodnutí;

(ii) kolaudační rozhodnutí nebo povolení ke zkušebnímu provozu stavbys doložkou nabytí právní moci;

R
“

27§ 118 zákona č. 183/2008 8b,, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů25 § 13 odst 3 zák. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých Souvisejicích zákonů ve znění pozdejsrcn
předpisů
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(iii) závěrečné vyúčtování akce a finanční vypořádání prostředků státního
rozpočtu poskytnutých na financování akce v rozsahu podle zvláštního
předpisuzg;

(iv) vstupní data oskutečnosti vrozsahu stanoveném ve zvláštním

předpisuw;

(v) zprávy o provedených kontrolách použití prostředků státního rozpočtu.

10.4.3 Určená organizace zabezpečí kontrolu údajů uvedených vdokumentaci
závěrečného vyhodnocení azjištění předá správci programu. Správce
programu v případě, že:

(i) zjistí porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených
vrozhodnutí, případné jiné neoprávněné použití prostředků státního
rozpočtu, předá zjištění místně příslušnému finančnímu úřadu jako
podnět k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení rozpočtové kázně
podle zvláštního předpisum;

(ii) nezjistí porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených
vrozhodnutí, případné jiné neoprávněně použití prostředků státního
rozpočtu, závěrečné vyhodnocení ukončí.

10.4.4 Správce programu provede závěrečné vyhodnocení akce— Projektu
po uplynutí doby udržitelnosti akce - Projektu. V průběhu této doby sleduje
dodržování podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce.

10.4.5 Určená organizace v rámci zabezpečení kontroly údajů uvedených
v dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce— Projektu účastníků
Programu předloží Správci programu stanovisko otom, zda byly splněny
všechny závazné parametry 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Součástí závěrečného vyhodnocení akce — Projektu je i Vypořádání příjmů a
výdajů dle bodu 1.2.9. Vypořádání příjmů a výdajů lze provádět pro více
Projektů souvisejících s konkrétní průmyslovou zónou dohromady.

10.5 Kontrola použití podpory

10.5.1 Výkon kontroly plnění, resp. splnění podmínek poskytnutí čerpání veřejné
podpory se řídí platnými právními předpisyaz.

10.5.2 Finanční kontrolou se vtomto Programu rozumí souhrn činností

ověřujících:

(i) skutečnosti rozhodné pro poskytnutí podpory;

 

29 Vyhláška č. 560/2006 Sb.. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějšíchpředpisů

3“ Vyhláška č. 560/2008 Sb.. o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějšíchpředpisů

3’ Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 3 o změně některých souvisejících zákonů, ve zněnl pozdějších předpisů
32Zákon č. 320/2001 Sb., o ňnanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole) a zákon č. 255/2012 Sb. 0 kontrole,ve znění pozdějších předpisů
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(ii) oprávněnost, efektivnost a hospodárnost při nakládání s podporou;

(iii) soulad čerpání a užití podpory s pravidly tohoto Programu, příslušnými

právními předpisy a se závaznými podmínkami stanovenými Správcem

programu.

10.5.3 Správce programu prostřednictvím Určené organizace provádí kontrolu

podkladů uvedených v částech 3.3, 3.4 a před rozhodnutím o poskytnutí
podpory (kontrola předběžná), Správce programu ve spolupráci s Určenou

organizací a členy hodnotitelská komise provádí finanční kontrolu
vprůběhu použití podpory do ukončení závěrečného vyhodnocení akce

(kontrola průběžná) a po tomto období probíhá kontrola splnění podmínek

Programu a čerpání podpory prostřednictvím kontrolního úseku

poskytovatete podpory (kontrola následná)

10.5.4 Neoprávněné použiti nebo zadržení podpory Příjemcem se považuje

za porušení rozpočtové kázněm.

10.5.5 Neoprávněným použitím podpory se vtomto Programu rozumí použiti
podpory, kterým byla závažně porušena povinnost stanovená

v podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

10.5.6 Zadržením podpory se vtomto Programu rozumí porušení povinnosti

vrácení podpory ve stanoveném termínu.

10.6 Další ustanovení

Dokumentace předložená společně se žádosti se žadateli nevrací, pokud oto při podání
žádosti písemně nepožádá.

10.7 Obecné ustanovení

Podpora vyvolaných investic (dle bodu 1.2.16) bude vždy předmětem příslušného vládního
usnesení, ve kterém bude určena výše podporyi příjemce a garant zodpovědný za jejich
realizaci.

Převod majetku České republiky

Převod od organizačních složek státu

11.1 Převod podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích

11.1.1 Převod pozemků a staveb, které jsou majetkem ČR a se kterými nakládají
organizační složky státu, se řídí zvláštním předpisem“

11.1.2 Organizační složka může nakládat s majetkem ve prospěch právnických
afyzických osob teprve poté, stane-li se pro ni nepotřebný a neprojeví—li
o něj ani na základě širší nabídky zájem jiná organizační složka.

 

“ §44 zákona č. 218/2000 8b.. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšíchpředpisů

“ Zákon č, 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. ve znění pozdějších předpisů
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11.1.3 Ze závažných důvodů a po předchozím vyjádření Ministerstva financí ČR
může Vláda ČR povolit výjimku z podmínky trvalé nepotřebnosti.

11.1.4 Při úplatném převodu se cena sjednává nejméně ve výši, která je v daném
místě a čase obvyklá.

11.1.5 Bezúplatně lze věc převést pouze ve veřejném zájmu, anebo je-li
bezúplatný převod hospodárnější než jiný způsob naložení s věcí.

11.1.6 Smlouva o převodu podléhá schválení Ministerstvem financí ČR.

11.1.7 Podpora v tomto Programu

Pokud převodu nic nebrání, může Vláda ČR na návrh Správce programu
ana základě předchozího vyjádření Ministerstva financí CR povolit ve
zvláštním případě výjimku z podminky trvalé nepotřebnosti a rozhodnout
o bezúplatném převodu ve veřejném zájmu.

11.1.8 Vyřizování žádosti o převod

Žádosti o převod pozemků a staveb, které jsou majetkem CR a se kterými
nakládají organizační složky státu, se předkládají Ministerstvu financí ČR.

Převod z příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu

Převod pozemků, které jsou ve vlastnictví státu, a u kterých vykonává příslušnost
hospodařit Státní pozemkový úřad, se řídí zvláštními předpisy.

11.2 Převod podle zákona č. 229/1991 Sb., oúpravě vlastnických vztahů kpůdě
a jinému zemědělskému majetku

11.2.1 Pozemky ve vlastnictví státu, na které nebylo ve stanovené lhůtě uplatněno
právo na vydání, může Státní pozemkový úřad:

(i) převést vnaléhavých případech na osoby, které mají podle

schválené stavební dokumentace uskutečnit výstavbu;

(ii) směnit za jiné pozemky.

1122 Podpora v tomto Programu

Pokud převodu nic nebrání, Státní pozemkový úřad převede nebo smění
na základě žádosti Příjemce podpory potvrzené Správcem programu
pozemky území Průmyslové zóny na Příjemce podpory podle tohoto
Programu za podmínek stanovených interním předpisem Státního
pozemkového úřadu.

11.3 Převod podle zákona č. 503/2012 Sb., () Státním pozemkovém úřadu

11.3.1 Nebrání-lí převodu práva třetích osob a byly-li pozemky marně nabídnuty
oprávněným osobám dle zákona č. 229/1991 Sb., převádí Státní
pozemkový úřad úplatně na základě písemné žádosti obce do jejího
vlastnictví zemědělské pozemky v jejím katastrálním území
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(i) v zastavěném uzemi oboe“;

(ii) v zastavitelné ploše36 takto vymezeném závaznou částí schválené
územně plánovací dokumentace;

(iii) určené rozhodnutím o umístění stavby k zastavění;

Kupní cena se stanovuje jako cena v místě a čase obvyklá.

11.3.2 Nebrání—li převodu práva třetích osob převádí Státní pozemkový úřad
bezúplatně na základě písemné žádosti obce/kraje do jejího vlastnictví
zemědělské pozemky vjejím katastrálním území zastavěné budovami nebo
stavbami pokud jsou tyto budovy a stavby ve vlastnictví obce/kraje.

lvl

11.4 Vyřizování zadosti o převod

Žádostí opřevod pozemků, které jsou ve vlastnictví ČR au kterých
vykonává příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad, se předkládají
místně příslušnému krajskému pozemkovému úřadu.

12 Závěrečná ustanovení

12.1 Postup při realizaci akcí zaregistrovaných podle předešlých pravidel
Programu

Projekty zaregistrované před účinností těchto pravidel budou dále
realizovány podie předešlých pravidel.

12.2 Platnost

Tato pravidla nabývají platnosti dnem schválení dokumentace Programu
nebo Projektu Vládou ČR Změny těchto pravidel se řídí postupem podle
zvláštních předpisů37.

“E\—___

35 § 2 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

36 § 2 odst. (1) písm. ]) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnim řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

37 Zákon č. 218/2000 so, o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
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