
Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Jihočeského kraje 
na realizaci projektu „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad 

Strakonice" schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj pro financování 
z Integrovaného regionálního operačního programu

uzavřená ve smyslu § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(číslo smlouvy SFV/OEZI/2353/18)

L
Obecná ustanovení

KUJCP01LAL34

1. Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo svým usnesením č. 432/2016/ZK-25 ze dne 
22.9.2016 podle § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů"), a ve smyslu Zásad Jihočeského kraje pro poskytování 
veřejné finanční podpory SM/107/ZK o poskytnutí návratné finanční výpomoci 
(dále jen „výpomoc”) ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě.

2. Tato smlouva je uzavírána na podkladě projektu „Obnova vybraných objektů v areálu 
národní kulturní památky Hrad Strakonice" schváleného Ministerstvem pro místní rozvoj.

II.
Poskytovatel a příjemce výpomoci

1. Poskytovatelem výpomoci je:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice 
IČ: 70890650 
DIČ: CZ70890650
zastoupený Mgr. Bc. Antonínem Krákem, členem Rady Jihočeského kraje
(dále jen „poskytovatel”)

2. Příjemcem výpomoci je:
Muzeum středního Pootaví Strakonice,
Zámek 1,386 01 Strakonice 
IČ: 00072150
Plátce DPH v rámci daného projektu: Dano S ne
Možnost odpočtu DPH na vstupu v rámci projektu: □ ano El ne
zastoupené PhDr. Ivanou Říhovou, ředitelkou
(dále jen „příjemce”)

III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí návratné finanční výpomoci za účelem 
předfinancování projektu „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky 
Hrad Strakonice" (dále jen „projekt”), který je schválen Rozhodnutím řídícího orgánu 
Integrovaného regionálního operačního programu o poskytnutí dotace č.j. 13445/2018-55/1 
ze dne 6.3.2018 k financování a realizaci. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace včetně Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve znění jejich změny č.j. 
13445/2018-55/2 ze dne 4. 5. 2018 jsou přílohou této smlouvy.

2. Příjemce potvrzuje, že projekt uvedený v odst. 1 tohoto článku nezakládá nedovolenou 
veřejnou podporu.
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3. Příjemce je povinen použít výpomoc jen k účelu stanovenému schváleným projektem 
a může být použita pouze za podmínek uvedených v Registraci akce a Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a v Podmínkách Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve znění jejich změny 
ze dne 4. 5.2018.

4. Z poskytnuté výpomoci lze hradit pouze způsobilé výdaje spojené s realizací projektu, které 
jsou specifikovány v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v Podmínkách 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve znění jejich změny ze dne 4. 5. 2018.

5. Prostředky z výpomoci nesmí příjemce poskytnout jiným právnickým nebo fyzickým 
osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.

IV.
Výše a čerpání výpomoci

1. Celkový příslib Jihočeského kraje na kofínancování a předfinancování způsobilých výdajů
projektu „Obnova vybraných objektů v areálu národní kulturní památky Hrad Strakonice44 
schválený usnesením č. 432/2016/ZK-25 činí 120 055 331,00 Kč1, přičemž celková 
schválená částka bude vyplacena ve čtyřech splátkách v daných výších: 11 741 000,00 Kč 
(tj. 9,78 % z celkového objemu prostředků poskytnutých Jihočeským krajem
na kofínancování a předfinancování způsobilých výdajů projektu), 45 406 000,00 Kč 
(tj. 37,82 %), 45 855 000,00 Kč (tj. 38,19 %) a 17 053 331,00 Kč (tj. 14,21 %). Výpomoc 
bude činit 90 % ze splátky.

2. Výpomoc v celkové výši 108 049 797,90 Kč bude poskytnuta na základě žádostí příjemce 
o proplacení výpomoci Jihočeského kraje na předfinancování způsobilých výdajů projektu, 
a to bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele č. 250000310/0300 na účet příjemce 
č. 115-3431200227/0100.

První část výpomoci ve výši 10 566 900,00 Kč (tj. 90 % z první splátky ve výši 
11 741 000,00 Kč) bude poskytnuta na základě žádosti o proplacení dle harmonogramu 
uvedeného v odst. 4 tohoto článku.

Druhá část výpomoci ve výši 40 865 400,00 Kč (tj. 90 % z druhé splátky ve výši 
45 406 000,00 Kč) bude vyplacena dle harmonogramu uvedeného v odst. 4 tohoto článku 
po doložení kopií dokladů o úhradě faktur a účetních dokladů prokazujících profinancování 
předchozí části výpomoci a předchozí části dotace na kofínancování ve výši 1 174 100,00 
Kč poskytnuté dle smlouvy č. SDO/OEZI/2352/18.

Třetí část výpomoci ve výši 41269 500,00 Kč (tj. 90 % z třetí splátky ve výši 
45 855 000,00 Kč) bude vyplacena dle harmonogramu uvedeného v odst. 4 tohoto článku 
po doložení kopií dokladů o úhradě faktur a účetních dokladů prokazujících profinancování 
předchozí části výpomoci a předchozí části dotace na kofínancování ve výši 4 540 600,00 
Kč poskytnuté dle smlouvy č. SDO/OEZI/2352/18.

Třetí část výpomoci ve výši 15 347 997,90 Kč (tj. 90 % z čtvrté splátky ve výši 
17 053 331,00 Kč) bude vyplacena dle harmonogramu uvedeného v odst. 4 tohoto článku 
po doložení kopií dokladů o úhradě faktur a účetních dokladů prokazujících profinancování

1 Usnesením č. 432/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 byl schválen Zastupitelstvem Jihočeského kraje tento projekt 
s celkovými způsobilými výdaji (CZV) ve výši 122 800 000,- Kč, přičemž poskytnutí dotace Jihočeského kraje 
na kofínancování bylo schváleno ve výši 10 % CZV projektu, tj. 12 280 000,- Kč, a poskytnutí návratné finanční 
výpomoci ve výši 90 % CZV projektu, tj. 110 520 000,- Kč. Tato částka byla snížena na základě skutečné výše 
přiznané dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu ve výši 108 049 797,90 
Kč, resp. CZV projektu 120 055 331,00 Kč uvedených v Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve znění jejich změny ze dne 4. 5. 2018, které jsou přílohou této 
smlouvy.
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předchozí části výpomoci a předchozí části dotace na kofinancování ve výši 4 585 500,00 
Kč poskytnuté dle smlouvy č. SDO/OEZI/2352/18.

3. Součástí druhé a následují žádosti o proplacení výpomoci musí být ucelený soupis 
doložených účetních dokladů.

4. Harmonogram předkládání žádostí o proplacení výpomoci ve výši uvedené v odst. 2 tohoto 
článku bude následující:

Harmonogram předkládání žádostí o proplacení výpomoci v Kě

Žádost Termín předložení žádostí
Výše výpomoci

Investiční výdaje Neinvestiční výdaje

1. září 2018 3 263 400,00 7 303 500,00
2. únor 2019 4 770 000,00 36 095 400,00
3. únor 2020 21 870 000,00 19 399 500,00
4. únor 2021 15 161 904,00 186 093,90

Celkem 45 065 304,00 62 984 493,90

Harmonogram předkládání žádostí o proplacení výpomoci lze upravit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě.

5. O použití prostředků výpomoci vede příjemce oddělenou průkaznou účetní evidenci 
a zavazuje se uchovávat tuto účetní evidenci po dobu 10 (deseti) let po ukončení realizace 
projektu.

6. Stanovení závazných podílů na financování způsobilých výdajů projektu dle Registrace 
akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
ve znění jejich změny ze dne 4. 5. 2018, které se tímto stávají přílohou a nedílnou součástí 
této smlouvy, je uvedeno v tabulce níže.

Druh dotace
Výše v Kč

dle rozpočtu projektu

Podíl na celkových 
způsobilých výdajích 

v(%)
Dotace z krajského rozpočtu na 
kofinancování projektu

12 005 533,10 10%

Dotace ze SF 102 047 031,35 85%
Dotace ze SR 6 002 766,55 5%
Vlastní podíl příjemce 0,00 0 %
Celkové způsobilé výdaje 120 055 331,00 100 %

Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00

Celkové výdaje projektu 120 055 331,00

7. Všechny výdaje musejí být pro účely této smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty 
v případě, kdy je příjemce jejím plátcem a má možnost zažádat příslušného správce daně 
o její zpětné proplacení.

8. Příjemce je povinen doložit poskytovateli kopie všech případných Registrace akce 
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
z Integrovaného regionálního operačního programu, a to neprodleně po jejich obdržení.

3



v.
Finanční vypořádání

1. Po ukončení realizace projektu předloží příjemce poskytovateli nejpozději do 2 měsíců 
krátkou věcnou zprávu a vyúčtování celkové realizace projektu spolu s doložením užití 
celkové poskytnuté výpomoci a celkové poskytnuté dotace na kofinancování.

2. Příjemce je povinen po ukončení realizace projektu (v případě etapizace projektu 
po ukončení každé etapy) v souladu s podmínkami Registrace akce a Rozhodnutím
0 poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace uzavřenými mezi 
Ministerstvem pro místní rozvoj a Muzeem středního Pootaví Strakonice dle stanoveného 
časového harmonogramu žádat o proplácení způsobilých výdajů z Integrovaného 
regionálního operačního programu a po přijetí příslušných prostředků na svůj účet je vrátit 
poskytovateli tak, aby do 15 pracovních dnů od obdržení byly připsány na účet 
poskytovatele 250000310/0300. Poslední část návratné finanční výpomoci musí být 
vrácena nejpozději do 365 dnů od data ukončení realizace projektu, tj. do 30. 6. 2022. 
V den podání žádosti o proplacení způsobilých výdajů z Integrovaného regionálního 
operačního programu musí být avízo o předložení žádosti zasláno e-mailem i poskytovateli, 
a to na adresu hajickovaj@kraj-jihocesky.cz.

3. Pokud by při závěrečném vyúčtování či kontrole projektu (v případě etapizace projektu 
po vyúčtování či kontrole etapy) došlo ke snížení výše způsobilých výdajů, které budou 
refundovány z Integrovaného regionálního operačního programu, je příjemce bez ohledu 
na tuto skutečnost povinen vrátit poskytovateli po ukončení projektu, resp. příslušné etapy 
projektu celou částku výpomoci uvedenou v čl. IV. odst. 2 této smlouvy, resp. celkovou 
částku poskytnutou na danou etapu.

VI.
Porušení rozpočtové kázně a výpověď smlouvy

1. Příjemce bere na vědomí, že každé porušení povinností podle této smlouvy bude 
považováno za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů a poskytovatel je oprávněn požadovat odvod a úhradu penále 
za porušení rozpočtové kázně.

2. Poskytovatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodů na straně příjemce, 
a to zejména v případě, že po uzavření této smlouvy nastane nebo vyjde najevo skutečnost, 
která poskytovatele opravňuje výpomoc nebo její část odejmout. Takovými skutečnostmi 
jsou například zjištění poskytovatele, že došlo k ukončení/odstoupení či nerealizaci 
smlouvy o poskytnutí dotace EU, popř. k nevyplacení dotace z příslušného dotačního titulu 
pro porušení podmínek daného dotačního titulu, dále že údaje, které mu příjemce sdělil 
a které měly vliv na rozhodnutí o poskytnutí výpomoci, jsou nepravdivé nebo využití 
výpomoci není v souladu s účelem uvedeným v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

3. Výpovědní lhůta činí 10 dní a začíná běžet dnem doručení písemné výpovědi příjemci.

4. V písemné výpovědi poskytovatel uvede zjištěné skutečnosti, které jej prokazatelně vedly 
k výpovědi smlouvy, a vyzve příjemce k vrácení výpomoci nebo její části. Příjemce 
je povinen tyto prostředky vrátit do 15 dnů od ukončení smlouvy bezhotovostním převodem 
na účet poskytovatele uvedený ve výpovědi. Pokud výpomoc ještě nebyla převedena na účet 
příjemce, má poskytovatel právo výpomoc neposkytnout.

5. Poskytovatel je oprávněn požadovat úhradu penále za porušení rozpočtové kázně ve výši
1 promile denně z neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků, nejvýše však 
do výše této částky.
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6. Příjemce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět ze závažných důvodů, které je povinen 
poskytovateli sdělit. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet ode dne doručení písemné 
výpovědi poskytovateli. V případě vypovězení smlouvy ze strany příjemce nemá příjemce 
nárok na poskytnutí výpomoci. Poskytnutá plnění ze strany poskytovatele je povinen 
příjemce vrátit poskytovateli v plné výši bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
č. 250000310/0300 do 15 dnů od doručení výpovědi poskytovateli.

VII.
Povinnosti příjemce při přeměně, insolvenci a likvidaci právnické osoby

1. V případě, že je příjemce právnickou osobou vyjma obce a má dojít kjeho přeměně podle 
příslušného zákona a příjemce má být zanikající právnickou osobou, má povinnost tuto 
skutečnost oznámit s dostatečným předstihem poskytovateli s žádostí o udělení souhlasu 
s přechodem práv a povinností z tohoto smluvního vztahu na právního nástupce. Přitom 
musí respektovat, že každá taková skutečnost musí být projednána vtom orgánu 
poskytovatele, který schválil poskytnutí výpomoci a smlouvu o jejím poskytnutí.

2. K žádosti o udělení souhlasu podle odstavce 1 musí příjemce prokázat příslušnými 
dokumenty, že práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu, včetně případné udržitelnosti, 
přejdou na právního nástupce a právní nástupce se zavazuje tyto povinnosti plnit 
(např. projekt fúze). Poskytovatel je oprávněn si vyžádat dodatečné podklady, pokud 
z dodaných podkladů nebude tato skutečnost vyplývat.

3. V případě, že poskytovatel žádosti vyhoví, spraví o tom bez zbytečného odkladu příjemce 
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele a uzavře dodatek ke smlouvě, který bude 
obsahovat popis a důvod jeho uzavření s ohledem na přeměnu příjemce.

4. V případě, že žádosti poskytovatel nevyhoví, bezodkladně o tom spraví příjemce 
po projednání v příslušném orgánu poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn posoudit 
dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté výpomoci nebo její 
části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud vyplacenou výpomoc nebo 
její část způsobem a ve lhůtě, které stanoví ve výzvě poskytovatel.

5. V případě, že je příjemce příspěvkovou organizací jiného územního samosprávného celku, 
je povinen při sloučení, splynutí či rozdělení postupovat obdobně podle odstavce 1 
(doložení např. formou usnesení zastupitelstva územně samosprávného celku). Poslední 
věta odstavce 2 platí obdobně.

6. V případě, že příslušný soud rozhodl o úpadku příjemce nebo má být příjemce zrušen 
s likvidací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit poskytovateli. Poskytovatel 
je oprávněn posoudit dosavadní naplnění účelu smlouvy a rozhodne o vrácení poskytnuté 
výpomoci nebo její části. V takovém případě má příjemce povinnost vrátit doposud 
vyplacenou výpomoc nebo její část způsobem a ve lhůtě, které stanoví ve výzvě 
poskytovatel. Zároveň je povinen bezodkladně oznámit insolvenčnímu správci 
či likvidátorovi příjemce, že tento přijal výpomoc z rozpočtu poskytovatele a váže 
ho povinnost vyplacenou výpomoc vrátit zpět do rozpočtu poskytovatele.
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VIII.
Ostatní ujednání

1. Pokud dojde v průběhu platnosti této smlouvy na straně příjemce ke změně podmínek,
za kterých byla výpomoc poskytnuta, je příjemce povinen oznámit toto písemně
poskytovateli neprodleně po zjištění změny.

2. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Příjemce prohlašuje, že tato smlouva
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona
ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Poskytovatel výpomoci je oprávněn provádět u příjemce kontrolu realizace, výsledků
a povinné udržitelnosti projektu a kontrolu účetnictví, příp. dalších skutečností,
a to v rozsahu potřebném k posouzení, zda jsou podmínky projektu a ujednání této smlouvy
dodržovány.

4. Příjemce se zavazuje umožnit poskytovateli nebo jím písemně pověřeným osobám provést
kdykoli (i v průběhu realizace) komplexní kontrolu postupů a výsledků realizace projektu,
včetně použití prostředků výpomoci, a zpřístupnit na požádání veškeré doklady související
s realizací projektu a s plněním závazků podle této smlouvy. Tímto ujednáním nejsou
dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.

IX.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každá
ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze formou písemných číslovaných dodatků,
podepsaných oběma smluvními stranami.

3. Příjemce bere na vědomí, že v případě zjištění závažných nedostatků při realizaci projektu,
včetně nedodržení termínu odevzdání vyúčtování poskytnuté výpomoci za uplynulý
kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit v následujících 5 letech jeho žádosti
o poskytnutí dotací, finančních darů a návratných finančních výpomocí z prostředků
poskytovatele.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

V Českých Budějovicích ... J?.7PS'..?PíR.

za poskytovatele
Mgr. Bc. Antonín Král

člen Rady Jihočeského

Přílohou této smlouvy je:
- kopie Registrace akce a Rozjiodji^tíg jposkýtnutí dotace
- kopie Podmínek Rozhodnutí crpeskytnútí dotace
- kopie Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
- kopie Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)

Ve Strakonicích .. č.

za příjemce
PhDr. Ivana Říhová

ředitelka

muzeum středního pootaví

ZÁMEK 1,386 01 STRAKONICE
1Č: 00072150
tel.: 380 422 608
www.muzeum-strakonice.8.'
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REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje

Poskytovatel

Adresa

Program

Název akce (projektu)

Ministerstvo pro místní rozvoj Identifikační číslo

_. . . , , . Identifikační číslo EIS
Staroměstské nam. 932/6

11015 Praha 1 Typ financování

-unuKEMiMB
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547

Ex post

Účastník

Osoba oprávněná

Telefon

E-mail

Muzeum středního Pootavi Strakonice

Ulice

Obec
Ivana Říhová,

PSČ

603161867 Místo realizace

ivana.rihova@muzeum-st.cz Alokace v území (LAU)

00072150

Zámek 1

Strakonice

386 01

Strakonice

CZ0316 Strakonice

mmrwwwwwwwTTiwww»,
údaie v Kč

Účast státního rozpočtu/dotace (max)1

2018 6 002 766,55 0,00 6 002 766,55

2021 ' " " 102 047 031,35 12 005 533,10 114 052 564,45

Celkem ' 108 049 797,90 12 005 533,10 120 055 331,00

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód

2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem ---------------------- 30.06.2021 max

2041 Financování akce --------------------
31.12.2021 max

2042
30.06.2022 max

Cíl akce (projektu)

Cílem projektu je vybudovat v historickém objektu strakonického hradu (NKP) odpovídající prostory pro realizaci aiounoaooeno zámtíiu, kleiý Je
součástí schválené Koncepce rozvoje Muzea středního Pootavi Strakonice, příspěvkové organizace Jihočeského kraje s pravém hospodařeni s 
objekty NKP Hrad Strakonice. Jde o rekonstrukci objektů a vybudování jedinečných expozic dud a dudáctví, historie textilní vyroby, zbrani a 
motocyklů značky ČZ a Suverénního řádu maltézských rytířů, se zajištěním návštěvnické infrastruktury, infrastruktury pro kulturní vyžiti a technické 

zázemí muzea. Součástí projektu je rovněž záchrana poškozených unikátních nástěnných maleb z počátku 14.století v kapitulní síni a v ambitu, 
odstraněn havarijního stavu stěny objektu Hradního paláce a restaurování kamenných prvků na všech projektem dotčených stavebních objektech 
areálu NKP, a otevření doposud veřejnosti nepřístupných prostor v nejstarších částech hradu, v bývalé řádové Komendě a Hradním palaci. V 
Hradním paláci vzniknou po rekonstrukci v přízemí 2 sály návštěvnického zázemí s bezbariérovým vstupem, které budou sloužit pro přednáškovou 
a edukační činnost muzea, využívající také výstupy postupné digitalizace sbírkových předmětů expozic i jednotlivých stavebních objektu NKP.
Nové prostory bude mít i muzejní badatelna s knihovnou a tematické depozitáře, v suterénu vznikne dosud chybějící technické zázemí muzea.
Projekt zahrnuje stavební úpravy včetně bezbariérových úprav, rekonstrukci stávajících expozic v Hradním paláci a vybudování nových expozic v 
objektu Komendy, plánován je vznik v Čechách jedinečných expozic Suverénního řádu maltézských rytířů; včetně návštěvnického zázemí se jedná 
se o plochu cca 2300 m2. S dokončením realizace projektu se počítá v polovině roku 2021, od roku 2022 se tak NKP Hrad Strakonice a expozice 
Muzea středního Pootavi Strakonice stanou mimořádně lákavou atraktivitou pro návštěvníky Jižních Čech. Více podrobností viz Studie 

proveditelnosti, kap. 5 a násl. --------------- --------------- -------------------------------

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná
jednotka hodnota

Cílová
hodnota dosažení

1 Počet revitalizovaných památkových objektů Obiekty 0,00 1,00 30.06.2021

2 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních
a přírodních památek a atrakcí

Návštěvy/rok 0,00 15 000,00 31.12.2022

1 Kód Parametry akce (projektu) Měrná
jednotka

Hodnota Závaznost Minimální
hodnota 2 hodnota 2

I Parametry nebyly stanoveny.
2 V připadá závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v připadá jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

117D03J000106 | EP3 | DISMMR | č.j. 13445/2018-55/1 
Ministerstvo pra místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6,110 15 Praha 1

Datum tisku dokumentu 06.03.2018 (12:27:44) 1|3
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Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(dále jen „Podmínky")

Příjemce: Muzeum středního Pootaví Strakonice

IČ:00072150

DIČ:

Sídlem: Zámek 1, 386 01 Strakonice

Části

Obecná ustanovení

1. Stanovují se následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace č. j. 13445/2018-55/1 ze dne 6.3.2018 (dále jen „Rozhodnutí").

2. Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro 

období 2014-2020 (dále jen „IROP") - Programovým dokumentem IROP.

Část II

Finanční rámec

1. Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547

Identifikační číslo EDS/SMVS: 117D03J000106

Název projektu:

OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY

HRAD STRAKONICE

Prioritní osa IROP: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 Strana 2 z 13



2. Finanční rámec projektu:

Druh dotace/zdroje spolufinancování Kč Podíl na celkových 

způsobilých výdajích 

v%
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF")1 102 047 031,35 85

Národní veřejné zdroje
Z toho: dotace ze státního rozpočtu2 6 002 766,55 5

Z toho: dotace z kraje 12 005 533,10 10

Soukromé zdroje příjemce
Celkové způsobilé výdaje3 120 055 331,00 100

3. Celková výše dotace uvedená v Rozhodnutí nebude překročena. Částka dotace bude 

příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně 
prokázaných způsobilých výdajů.3 Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních 

zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, 

musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace 

a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.

Část III

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno

1. Jestliže bude před vyplacením dotace nebo její části zjištěno, že příjemce nesplnil 
některou z povinností uvedených v Rozhodnutí a těchto Podmínkách, vyhrazuje si Řídicí 

orgán IROP (dále jen „ŘO IROP") právo vyzvat příjemce dotace k provedení opatření 

k nápravě nebo rozhodnout o krácení dotace.

Podmínka Opatření 

k nápravě

Sazba krácení dotace

1. Příjemce je povinen splnit účel, na který 

mu bude dotace poskytnuta. Tímto 

účelem je realizace projektu rámcově 

identifikovaného v části II, v bodu 1.

Není možné. Dotace nebude

vyplacena a v případě 

již proplacených

peněžních prostředků 

bude vrácena celková 

částka vyplacené

dotace.

2. Při realizaci projektu bude

uskutečňováno zadávání zakázek 

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů (do 30. 09. 2016; 

dále jen „ZVZ"), nebo zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

Není možné. Výše finanční opravy 

bude stanovena

v souladu s bodem

3 části III. těchto

Podmínek podle přílohy 

č. 5 Finanční opravy za 

nedodržení postupu,

1 Podle ustanoveni § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.( o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

2 Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

3 Viz Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 Strana 3 z 13



zakázek (od 01. 10. 2016; dále jen 

„ZZVZ").

Pokud příjemce není povinen

postupovat podle ZVZ nebo ZZVZ, 

postupuje v souladu s Metodickým 

pokynem pro oblast zadávání zakázek 

pro programové období 2014-2020 (dále 

jen „MPZ"), který je přílohou č. 3 

Obecných pravidel pro žadatele 

a příjemce.

stanoveného v ZVZ

a v MPZ, která je 

součástí Obecných

pravidel pro žadatele 

a příjemce.

3. V případě zakázek, zadávaných podle 

ZVZ nebo ZZVZ, a v případě zakázek vyšší 

hodnoty, zadávaných podle MPZ, je 

příjemce povinen předložit zadávací 

podmínky k posouzení a konzultaci 
Centru pro regionální rozvoj České 

republiky (dále jen „CRR") 10 pracovních 

dní před plánovaným zahájením 

zadávacího nebo výběrového řízení.

Není možné. Dotace bude krácena 

o 0 - 0,3 % částky 

dotace použité na 

financování zakázek, 

vztahujících se

k projektu, u nichž 

nebyla splněna tato 

povinnost, maximálně 

však o 10 000,- Kč.

4. Zadavatel je povinen předložit CRR ke 

kontrole dokumentaci k průběhu 

zadávacího řízení nebo výběrového 

řízení zakázky vyšší hodnoty před 

uzavřením smlouvy.

Není možné. Dotace bude krácena 

o 0 - 0,3 % částky 

dotace použité na 

financování zakázek, 

vztahujících se

k projektu, u nichž 

nebyla splněna tato 

povinnost, maximálně 

však o 10 000,- Kč.

5. Příjemce je povinen předkládat CRR 

pravdivé a úplné informace o průběhu 

realizace projektu prostřednictvím zpráv 

o realizaci projektu.

a) Průběžnou zprávu o realizaci 

projektu příjemce předkládá 

vždy do dvaceti pracovních dnů 

od ukončení etapy projektu.

Společně s průběžnou zprávou 
o realizaci projektu musí
příjemce podat i Žádost 

o platbu.

Žádost o platbu je příjemce 

povinen předložit vždy

nejpozději do dvaceti pracovních 

dnů od ukončení realizace 

projektu, resp. etapy projektu.

V případě, že je realizace etapy 

ukončena před schválením

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona

č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových 
pravidlech.

Za opožděné odevzdání 

dokumentů po uplynutí 

dodatečné lhůty,
stanovené podle odst. 

1, §14f zákona

č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových 

pravidlech, bude dotace 

krácena o 1 %

schválené výše dotace 

k proplacení, 

maximálně však

o 10 000,- Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 Strana 4 z 13



prvního Rozhodnutí, je příjemce 

povinen předložit Zprávu
o realizaci projektu a Žádost 

o platbu do dvaceti pracovních 
dnů od schválení4 prvního 

Rozhodnutí.

b) Závěrečnou zprávu o realizaci 

projektu příjemce předkládá 

vždy do dvaceti pracovních dnů 

od ukončení realizace projektu.

Společně se závěrečnou zprávou 

o realizaci projektu musí
příjemce podat i Žádost 

o platbu.

Žádost o platbu je příjemce 

povinen předložit vždy

nejpozději do dvaceti pracovních 

dnů od ukončení realizace 

projektu, resp. etapy projektu.

V případě, že je realizace 

závěrečné etapy ukončena před 

schválením prvního Rozhodnutí, 

je příjemce povinen předložit 

Závěrečnou zprávu o realizaci 
projektu a Žádost o platbu do 

dvaceti pracovních dnů od 
schválení5 prvního Rozhodnutí.

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 
§14f zákona

č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových 

pravidlech.

Za opožděné odevzdání 

dokumentů po uplynutí 

dodatečné lhůty,

stanovené podle odst. 

1, §14f zákona

č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových 

pravidlech, bude dotace 

krácena o 1 %

schválené výše dotace 

k proplacení, 

maximálně však

o 10 000,- Kč.

c) Zprávy o udržitelnosti projektu 

příjemce předkládá:

i. Průběžnou ZDrávu

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona

č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových 
pravidlech.

Za opožděné odevzdání 

dokumentů po uplynutí 

dodatečné lhůty,

stanovené podle odst. 

1, §14f zákona

č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových 

pravidlech, bude dotace 
krácena o 1 % z celkové 

částky vyplacené

dotace, maximálně však 

o 5 000,- Kč.

o udržitelnosti oroiektu:

každoročně po dobu 5 let 

a to vždy do 10.
pracovního dne po
uplynutí dalšího roku od 

data zahájení doby

udržitelnosti.

ii. Závěrečnou zprávu

o udržitelnosti Droiektu: do 

10. pracovního dne ode 

dne ukončení udržitelnosti 

projektu.

4 Pojem „schválení"-datum a podpis Ministryně pro místní rozvoj ČR nebojí pověřenou osobou. 

Pojem „schválení" - datum a podpis Ministryně pro místní rozvoj ČR nebo jí pověřenou osobou.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 Strana 5 z 13



6. Příjemce je povinen neprodleně oznámit 

CRR všechny změny, které mají vliv na 

plnění Rozhodnutí a Podmínek 

Rozhodnutí prostřednictvím formuláře 
Žádost o změnu.

Uvedené změny, které musí být 

ohlášeny před vlastní realizací:

• změny termínů etap, kromě 

závěrečné etapy,

• změny termínu naplnění

indikátorů,

• změny cílových hodnot

indikátorů,

• finanční a termínové změny, 

které způsobí změnu rozložení 

čerpání SR a SF v letech,

• změna aktivit projektu, které 

mají vliv na splnění účelu 

projektu či indikátoru,

• změny finančních objemů etap 

v souvislosti s přesunem aktivit 

projektu,

• změna plátcovství DPH ve 

vztahu k projektu, pouze 

v případě, kdy se stane příjemce 

dotace plátcem DPH.

Neoznámení ostatních změn nebude 

předmětem postihu.

Není možné. Za pozdní odevzdání 
Žádosti o změnu bude 

dotace krácena o 0,2% 

schválené výše dotace 

k proplacení, 

maximálně však

o 10 000,- Kč.

Termín ukončení realizace projektu:

Žádost o změnu s žádostí o prodloužení 

termínu ukončení realizace projektu 

(závěrečné etapy) je příjemce povinen 

podat před uplynutím termínu

uvedeného na Rozhodnutí.

Není možné. Za pozdní odevzdání 
Žádosti o změnu po 

termínu stanoveném na 

Rozhodnutí bude
dotace krácena podle 

lhůty jeho překročení.

V případě odevzdání:

• 1. - 30. pracovní 

den (včetně) po 

termínu

stanoveném na 

Rozhodnutí bude 

dotace krácena 

o 0,2 % z celkové 

schválené výše

dotace,

• 31. - 60. pracovní
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den (včetně) po 

termínu

stanoveném na

Rozhodnutí bude 

dotace krácena

o 50 % z celkové 

schválené výše 

dotace,

• 61 a více

pracovních dní po 

termínu

stanoveném na

Rozhodnutí bude 

dotace krácena
100 % z celkové 

schválené výše 

dotace.

7. Příjemce je povinen ověřitelným 

způsobem ukončit všechny schválené 

aktivity projektu, do termínu uvedeného 

na Rozhodnutí.

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona

č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových 

pravidlech.

Za opožděné odevzdání 

dokumentů po uplynutí 

dodatečné lhůty,

stanovené podle odst.

1, §14f zákona

č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových 

pravidlech, bude dotace 

krácena o 1 %

schválené výše dotace 

k proplacení, 
maximálně však

o 10 000,- Kč.

8. Příjemce je povinen nejpozději při 
podání poslední Žádosti o platbu 

prokázat naplnění účelu projektu, na 

který mu byla dotace poskytnuta, 
a prokázat, že indikátor 1. byl naplněn 

v termínu a cílové hodnotě, uvedené 

v Rozhodnutí.

Příjemce je povinen vykázat naplnění 

indikátoru II. za kalendářní rok 

následující po roce, ve kterém byla 

ukončena realizace projektu. Dosaženou 

hodnotu je příjemce povinen vykázat ve 

zprávě o udržitelnosti v následujícím 

roce.

Indikátory:

I. 9 05 01 - Počet revitalizovaných 

památkových objektů,

II. 9 10 05 - Zvýšení očekávaného

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona

č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových 

pravidlech.

Za opožděné odevzdání 

dokumentů

prokazujících naplnění 

účelu projektu po 

uplynutí dodatečné

lhůty, stanovené podle 
odst. 1, §14f zákona 

č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových 

pravidlech, dotace

nebude vyplacena.

V případě nenaplnění

cílové hodnoty

indikátoru 1. na 100 % 

nebude dotace

vyplacena.

V případě naplnění

cílové hodnoty

indikátoru II. na méně
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počtu návštěv podporovaných 

kulturních a přírodních památek 

a atrakcí.

než 80 % bude vrácena 

celková částka

vyplacené dotace.

9. Příjemce je povinen v době udržitelnosti 

zachovat účel, na který mu byla dotace 

poskytnuta.

Není možné. Bude vrácena celková 

částka vyplacené

dotace.

10. Příjemce je povinen udržet indikátory po 

dobu pěti let od poslední platby 

příjemci, pokud je to z hlediska 

charakteru projektu možné.

Indikátory:

1. 9 05 01 - Počet revitalizovaných

památkových objektů.

Není možné. V případě neudržení 

cílové hodnoty

indikátorů 1. na 100 % 

bude vrácena celková 

částka vyplacené

dotace.

11. Příjemce je povinen v době udržitelnosti 

zachovat majetek získaný byť i částečně 

z dotace.

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona

č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových 
pravidlech.

V případě neprovedení 

opatření k nápravě ve 

stanovené lhůtě bude 

dotace krácena ve výši 

podpory, vyplacené na 

pořízený majetek.

12. Po celou dobu realizace projektu 

a v době udržitelnosti příjemce nesmí 
bez předchozího souhlasu ŘO IROP:

a) majetek získaný byť i částečně 

z dotace prodat, převést jinému 

subjektu,

Není možné. Dotace nebude

vyplacena a v případě 

již proplacených

peněžních prostředků 

bude vrácena celková 

částka vyplacené
dotace.

b) majetek získaný byť i jen 

částečně z dotace zatížit jinými 

věcnými právy třetích osob 
(služebnosti/reálná břemena) 

nebo zřídit zástavní právo, 

s výjimkou zástavního práva 

k zajištění úvěru na financování 

projektu rámově

identifikovaného v části II, 

v bodu 1,

i. pokud ktomu dochází 

ze zákona. Pozdní

oznámení nebude

Není možné. Dotace bude krácena 

o 10 % schválené výše 
dotace k proplacení

(pouze z faktur na 

pořízení majetku

v příslušných etapách).
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postihnuto sankcí,

ii. pokud ktomu nedochází 

ze zákona,

c) majetek získaný byť i částečně 

z dotace vypůjčit nebo

pronajmout jinému subjektu. 

Nejedná se o krátkodobý

pronájem.

Není možné. Dotace bude krácena 

o 10 % schválené výše 

dotace k proplacení

(pouze z faktur na 

pořízení majetku

v příslušných etapách).

13. Jestliže se příjemce hodlá zúčastnit fúze, 

rozdělení nebo převodu jmění na 

společníka jako zanikající obchodní 

společnost nebo družstvo, a má zájem, 

aby na právního nástupce přešly práva 
a povinnosti z Rozhodnutí je povinen 

postupovat podle zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 

pozdějších předpisů.

Není možné. Při nedodržení postupu 

podle §14a zákona 

č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových 

pravidlech nebude

dotace vyplacena a 

v případě již

proplacených 

peněžních prostředků 

bude vrácena celková 

částka vyplacené

dotace.

14. Příjemce je povinen řádně uchovávat 

veškerou dokumentaci a účetní doklady, 

související s realizací projektu,

minimálně do konce roku 2028. Pokud je 

v českých právních předpisech

stanovena lhůta delší než v evropských 

předpisech, musí být použita pro 
úschovu delší lhůta.

Příjemce zajistí, aby veškerou

dokumentaci a účetní doklady,

související s realizací projektu,

archivovali minimálně do konce roku 

2028 partneři a dodavatelé příjemce 

a aby ktéto dokumentaci umožnili 

minimálně do konce roku 2028 přístup.

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona

č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových 

pravidlech.

V případě neprovedení 

opatření k nápravě ve 

stanovené lhůtě bude 

dotace krácena o 0,2 % 

ze schválené výše 

dotace k proplacení

nebo z částky vyplacené 

dotace za etapy, ve 

kterých došlo

k porušení dané

povinnosti; maximálně 

však o 20 000,- Kč.

15. Každý originální účetní doklad musí 

obsahovat registrační číslo projektu.

Vyzvání

k nápravě

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona

č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových 

pravidlech.

V případě neprovedení 

opatření k nápravě ve 

stanovené lhůtě bude 

dotace krácena

o 0,02 % schválené výše 

dotace k proplacení,

maximálně však

o 10 000,- Kč.

16. Příjemce je povinen minimálně do konce 

roku 2028 poskytovat informace 

a dokumentaci vztahující se k projektu

Není možné. Dotace bude krácena 

o 0,2 % ze schválené 

výše dotace
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zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (CRR, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí 

ČR, Evropské komise, Evropského 

účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO"), 

Platebního a certifikačního orgánu (dále 

jen „PCO"), příslušného orgánu finanční 

správy a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a je povinen informovat 

poskytovatele dotace o skutečnostech 

majících vliv na realizaci projektu, 

především pak povinnost informovat o 

jakýchkoli kontrolách a auditech 

provedených v souvislosti s projektem; 

dále též povinnost na žádost 
poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO 

nebo AO poskytnout veškeré informace 

o výsledcích a kontrolní protokoly 

z těchto kontrol a auditů. A zároveň 

vytvořit podmínky k provedení kontroly 

a poskytnout při provádění kontroly 

součinnost.

Příjemce je povinen zajistit, aby stejné 

povinnosti do roku 2028 plnili partneři 

a dodavatelé, podílející se na realizaci 

projektu.

k proplacení nebo

z částky vyplacené

dotace za etapy, ve 

kterých došlo

k porušení dané

povinnosti; maximálně 

však o 20 000,- Kč.

17. Příjemce, který vede účetnictví podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je 

povinen vést účetnictví způsobem, který 

zajistí jednoznačné přiřazení jejich 

příjmů a výdajů.

Příjemce, který nevede účetnictví podle 

tohoto zákona, je povinen vést v případě 

poskytnutí dotace ze SF daňovou 

evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění dalších 

předpisů, rozšířenou o požadavky:

a) příslušný doklad musí splňovat

předepsané náležitosti účetního 

dokladu ve smyslu § 11 zákona 

o účetnictví (s výjimkou bodu f) 

pro subjekty, které nevedou 

účetnictví, ale daňovou

evidenci);

b) předmětné doklady musí být
správné, úplné, průkazné,

srozumitelné a průběžně

chronologicky vedené způsobem

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona

č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových 

pravidlech.

V případě neprovedení 

opatření k nápravě ve 

stanovené lhůtě bude 

dotace krácena o 0,2 % 

schválené výše dotace 

k proplacení; 

maximálně však

o 20 000,- Kč.
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zaručujícím jejich trvalost;

c) při kontrole příjemce poskytne 

na vyžádání kontrolnímu orgánu 

daňovou evidenci v plném 

rozsahu;

d) uskutečněné příjmy a výdaje 

jsou vedeny sjednoznačnou 

vazbou k příslušnému projektu, 

ke kterému se vážou.

18. Příjemce nesmí na jednotlivé výdaje 

projektu, hrazené z IROP, čerpat dotaci 

z jiného dotačního titulu, jiného 

operačního programu, jiných prostředků 

krytých z rozpočtu EU a národních 

veřejných rozpočtů, krajských dotačních 

titulů, ani z jiných finančních

mechanismů nebo nástrojů finančního 
inženýrství.

Není možné. Dotace nebude

vyplacena ve výši 

výdaje, který již byl 

uhrazen z jiného

dotačního titulu, jiného 

operačního programu, 

jiných prostředků

krytých z rozpočtu EU 

a národních veřejných 

rozpočtů, krajských

dotačních titulů,

z jiných finančních

mechanismů nebo

nástrojů finančního

inženýrství.

19. Příjemce je povinen dodržet limit 

infrastruktury malého měřítka.

Není možné. V případě nedodržení 

limitu infrastruktury

malého měřítka bude 

vrácena celková částka 

vyplacené dotace.

20. Příjemce je povinen zajistit publicitu 

prostředků strukturálních fondů na 

financování projektu v souladu s pravidly 

pro provádění informačních

a propagačních opatření, která jsou 

součástí Pravidel pro žadatele a příjemce 

v Operačním programu IROP:

a) povinné nástroje,

V případě kombinace více pochybení 
v rámci jednoho nástroje, nedochází ke 

sčítání sankcí, ale bude uplatněna 

sankce za nejzávažnější z pochybení.

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona

č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových 

pravidlech.

V případě neprovedení 

opatření k nápravě ve 

stanovené lhůtě bude 

dotace krácena o 0,1 - 

1,2 % schválené výše 
dotace k proplacení;

maximálně však
o 1 000 000,- Kč.
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2. Při nesplnění více bodů Podmínek, se jednotlivé sankce sčítají. Krácení za nesplnění 

Podmínek však nemůže být vyšší než celková výše schválené dotace k proplacení.

3. Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ nebo ZZVZ nebo v MPZ 

mohou být uplatněny ve výši 5 %, 10 %, 25 % a 100 % v souladu s Pokyny Evropské 

komise ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných 

Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky ze dne 

19. prosince 2013, které jsou přílohou rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9527, 

a zohledňují závažnost porušení a zásadu proporcionality. Tyto procentuální sazby 

finančních oprav se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky 

pro danou zakázku. Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav je uveden 

v příloze č. 5 Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ a v MPZ 

v Obecných pravidlech pro žadatele a příjemce.

Pokud nedodržení postupu stanoveného ZVZ, ZZVZ, MPZ nebo poskytovatelem dotace 

v rámci jedné zakázky naplňuje znaky více typů finančních oprav, uloží se sazba nejvyšší 

finanční opravy.

Pokud je možné přesně vyčíslit finanční vliv na dotčenou zakázku, finanční oprava bude 

uložena ve výši 100% přesně vyčísleného finančního vlivu.

Část IV

Pozastavení nebo vrácení dotace

1. Platba bude na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud příjemce poruší ustanovení 

Rozhodnutí a Podmínek a bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně 

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno porušení nebo nesplnění povinností 
vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, ŘO IROP vyzve příjemce dotace k provedení 

opatření k nápravě nebo k vrácení dotace nebo její části ve výši stanovené podle bodu 

části III Podmínek. Sankce za porušení Podmínek bude vypočtena z částky vyplacené 

dotace za etapy, ve kterých došlo k porušení dané povinnosti. Pokud příjemce dotace 

neprovede uložená opatření k nápravě nebo nevrátí dotaci nebo její část ve stanovené 

lhůtě, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

3. Při porušení spočívajícím v nesplnění více bodů Podmínek se jednotlivé sankce sčítají. 

Odvod za porušení Podmínek však nemůže být vyšší, než celková částka vyplacené 

dotace.
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Veřejná podpora

1. Dotace je udělena v souladu s nařízením Komise č. 651/20146 z 17. června 2014, kterým 

se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 

s vnitřním trhem.

2. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu vyplacenou hodnotu 

dotace, pokud Komise rozhodne podle přímo použitelného právního předpisu EU 

o vrácení podpory. Hodnotu dotace příjemce vrací včetně úroků určených v rozhodnutí 

Komise. Poskytovatel si vyhrazuje právo, v případě rozhodnutí Komise o navrácení 

podpory, pozastavit proplácení finančních prostředků dotace. Pokud Komise rozhodne 

o vrácení podpory a nedošlo-li k vyplacení celé hodnoty dotace, nebude doposud 

nevyplacená část hodnoty dotace příjemci vyplacena.

3. Příjemce dotace bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení 

veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že 

poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním 

trhem.

Část VI

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno v elektronické podobě, uložené v informačním 

systému MS 2014+.

2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláška Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 

na financování programů reprodukce majetku, v platném znění.

3. Přijetí dotace znamená souhlas příjemce sjeho uvedením v seznamu příjemců a se 

zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných 

zdrojů v příslušných informačních systémech.

4. Příjemce se řídí aktuální verzí Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

6 Úr. věst. 1187, 26. 06. 2014, s. 1

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 Strana 13 z 13



ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE (ZMĚNA)

Identifikační údaje

Poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj Identifikační číslo 117D03J000106

Adresa Staroměstské nám. 932/6 Identifikační číslo EIS CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547

110 15 Praha 1 Typ financování Ex post

Program 11703 - Integrovaný regionální operační program

Název akce (projektu) OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE

Účastník Muzeum středního Pootaví Strakonice IČ nebo RČ 00072150

Ulice Zámek 1

Osoba oprávněná
Ivana Říhová,

Obec Strakonice

PSČ 386 01

Telefon 603161867 Místo realizace Strakonice

E-mail ivana.rihova@muzeum-st.cz Alokace v území (LAU) CZ0316 Strakonice

Dotace 108 049 797,90Kč

Souhrn financování údaje v Kč
Rok Účast státního rozpočtu/dotace (max)1 Vlastní zdroje (min)1 Celkem
2018 6 002 766,55 0,00 6 002 766,55
2021 102 047 031,35 12 005 533,10 114 052 564,45

Celkem 108 049 797,90 12 005 533,10 120 055 331,00

1 Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídícího dokumentu.

Kód Termíny akce (projektu) Ukončení Závaznost
2022 Vydání Registrace akce (projektu) 06.03.2018 max
2018 Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem 30.06.2021 max
2041 Financování akce 31.12.2021 max
2042 Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) 30.06.2022 max

Cíl akce (projektu)

Cílem projektu je vybudovat v historickém objektu strakonického hradu (NKP) odpovídající prostory pro realizaci dlouhodobého záměru, který je 
součástí schválené Koncepce rozvoje Muzea středního Pootaví Strakonice, příspěvkové organizace Jihočeského kraje s právem hospodaření s 
objekty NKP Hrad Strakonice. Jde o rekonstrukci objektů a vybudování jedinečných expozic dud a dudáctví, historie textilní výroby, zbraní a 
motocyklů značky ČZ a Suverénního řádu maltézských rytířů, se zajištěním návštěvnické infrastruktury, infrastruktury pro kulturní vyžití a technické 
zázemí muzea. Součástí projektu je rovněž záchrana poškozených unikátních nástěnných maleb z počátku 14.století v kapitulní síni a v ambitu, 
odstraněn havarijního stavu stěny objektu Hradního paláce a restaurování kamenných prvků na všech projektem dotčených stavebních objektech 
areálu NKP, a otevření doposud veřejnosti nepřístupných prostor v nejstarších částech hradu, v bývalé řádové Komendě a Hradním paláci. V 
Hradním paláci vzniknou po rekonstrukci v přízemí 2 sály návštěvnického zázemí s bezbariérovým vstupem, které budou sloužit pro přednáškovou 
a edukační činnost muzea, využívající také výstupy postupné digitalizace sbírkových předmětů expozic i jednotlivých stavebních objektů NKP. 
Nové prostory bude mít i muzejní badatelna s knihovnou a tematické depozitáře, v suterénu vznikne dosud chybějící technické zázemí muzea. 
Projekt zahrnuje stavební úpravy včetně bezbariérových úprav, rekonstrukci stávajících expozic v Hradním paláci a vybudování nových expozic v 
objektu Komendy, plánován je vznik v Čechách jedinečných expozic Suverénního řádu maltézských rytířů; včetně návštěvnického zázemí se jedná 
se o plochu cca 2300 m2. S dokončením realizace projektu se počítá v polovině roku 2021, od roku 2022 se tak NKP Hrad Strakonice a expozice 
Muzea středního Pootaví Strakonice stanou mimořádně lákavou atraktivitou pro návštěvníky Jižních Čech. Více podrobností viz Studie 
proveditelnosti, kap. 5 a násl.

Kód Indikátory akce (projektu) Měrná
jednotka

Výchozí
hodnota

Cílová
hodnota

Datum
dosažení

1 Počet revitalizovaných památkových objektů Objekty 0,00 1,00 30.06.2021
2 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních 

a přírodních památek a atrakcí
Návštěvy/rok 0,00 15 000,00 31.12.2022

Kód Parametry akce (projektu) Měrná
jednotka

Hodnota Závaznost Minimální 
hodnota 2

Maximální 
hodnota 2

Parametry nebyly stanoveny.

2 V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

117D03J000106 I EP6 | DISMMR | č.j. 13445/2018-55/2 
Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1

Datum tisku dokumentu 03.05.2018 (11:47:40) 1|3
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Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace

(dále jen „Podmínky")

Příjemce: Muzeum středního Pootaví Strakonice

IČ: 00072150

DIČ:

Sídlem: Zámek 1, 386 01 Strakonice

Části

Obecná ustanovení

1. Stanovují se následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace č. j. 13445/2018-55/2 ze dne 4.5.2018 (dále jen „Rozhodnutí").

2. Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem pro 

období 2014-2020 (dále jen „IROP") - Programovým dokumentem IROP.

Část II

Finanční rámec

1. Identifikace projektu:

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547

Identifikační číslo EDS/SMVS: 117D03J000106

Název projektu:

OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY
HRAD STRAKONICE

Prioritní osa IROP: 06.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 Strana 2 z 13



2. Finanční rámec projektu:

Druh dotace/zdroje spolufinancování Kč Podíl na celkových 

způsobilých výdajích 

v%

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF")1 102 047 031,35 85
Národní veřejné zdroje

Z toho: dotace ze státního rozpočtu2 6 002 766,55 5
Z toho: dotace z kraje 12 005 533,10 10
Soukromé zdroje příjemce
Celkové způsobilé výdaje3 120 055 331,00 100

3. Celková výše dotace uvedená v Rozhodnutí nebude překročena. Částka dotace bude 

příjemci poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně 

prokázaných způsobilých výdajů.3 Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních 

zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů, 

musí být vždy za celý projekt zachovány procentní podíly jednotlivých druhů dotace 

a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích.

Část III

Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno

1. Jestliže bude před vyplacením dotace nebo její části zjištěno, že příjemce nesplnil některou 

z povinností uvedených v Rozhodnutí a těchto Podmínkách, vyhrazuje si Řídicí orgán IROP 
(dále jen „ŘO IROP") právo vyzvat příjemce dotace k provedení opatření k nápravě nebo 

rozhodnout o krácení dotace.

Podmínka Opatření 

k nápravě

Sazba krácení dotace

1. Příjemce je povinen splnit účel, na který 
mu bude dotace poskytnuta. Tímto 
účelem je realizace projektu rámcově 
identifikovaného v části II, v bodu 1.

Není možné. Dotace nebude
vyplacena a v případě 
již proplacených
peněžních prostředků 
bude vrácena celková 
částka vyplacené
dotace.

2. Při realizaci projektu bude
uskutečňováno zadávání zakázek 
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (do 30. 09. 2016; 
dále jen „ZVZ"), nebo zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (od 01. 10. 2016; dále jen

Není možné. Výše finanční opravy 
bude stanovena
v souladu s bodem
3 části III. těchto
Podmínek podle přílohy 
č. 5 Finanční opravy za 
nedodržení postupu, 

stanoveného vZVZ

1 Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

2 Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,

3 Viz Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 Strana 3 z 13



„zzvz").

Pokud příjemce není povinen

postupovat podle ZVZ nebo ZZVZ, 

postupuje v souladu s Metodickým 

pokynem pro oblast zadávání zakázek 

pro programové období 2014-2020 

(dále jen „MPZ"), který je přílohou č. 3 
Obecných pravidel pro žadatele 

a příjemce.

a v MPZ, která je 
součástí Obecných

pravidel pro žadatele 

a příjemce.

3. V případě zakázek, zadávaných podle 

ZVZ nebo ZZVZ, a v případě zakázek 

vyšší hodnoty, zadávaných podle MPZ, 

je příjemce povinen předložit zadávací 

podmínky k posouzení a konzultaci 
Centru pro regionální rozvoj České 

republiky (dále jen „CRR") 10 pracovních 

dní před plánovaným zahájením 
zadávacího nebo výběrového řízení.

Není možné. Dotace bude krácena 
o 0 - 0,3 % částky 

dotace použité na 

financování zakázek, 

vztahujících se

k projektu, u nichž 

nebyla splněna tato 

povinnost, maximálně 
však o 10 000,- Kč.

4. Zadavatel je povinen předložit CRR ke 
kontrole dokumentaci k průběhu 

zadávacího řízení nebo výběrového 

řízení zakázky vyšší hodnoty před 

uzavřením smlouvy.

Není možné. Dotace bude krácena 

o 0 - 0,3 % částky 

dotace použité na 

financování zakázek, 

vztahujících se

k projektu, u nichž 

nebyla splněna tato 

povinnost, maximálně 
však o 10 000,- Kč.

5. Příjemce je povinen předkládat CRR 

pravdivé a úplné informace o průběhu 
realizace projektu prostřednictvím 

zpráv o realizaci projektu.

a) Průběžnou zprávu o realizaci 

projektu příjemce předkládá 

vždy do dvaceti pracovních dnů 

od ukončení etapy projektu.

Společně s průběžnou zprávou 
o realizaci projektu musí
příjemce podat i Žádost 

o platbu.

Žádost o platbu je příjemce 

povinen předložit vždy

nejpozději do dvaceti

pracovních dnů od ukončení 

realizace projektu, resp. etapy 

projektu.

V případě, že je realizace etapy 
ukončena před schválením

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona
č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových 
pravidlech.

Za opožděné odevzdání 

dokumentů po uplynutí 

dodatečné lhůty,

stanovené podle odst. 
1, §14f zákona
č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových 

pravidlech, bude

dotace krácena o 1 % 

schválené výše dotace 
k proplacení, 

maximálně však

o 10 000,- Kč.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 Strana 4 z 13



prvního Rozhodnutí, je příjemce 
povinen předložit Zprávu
o realizaci projektu a Žádost 
o platbu do dvaceti pracovních 
dnů od schválení4 prvního 
Rozhodnutí.

b) Závěrečnou zprávu o realizaci 

projektu příjemce předkládá 
vždy do dvaceti pracovních dnů 
od ukončení realizace projektu.

Společně se závěrečnou
zprávou o realizaci projektu 
musí příjemce podat i Žádost 
o platbu.

Žádost o platbu je příjemce 

povinen předložit vždy
nejpozději do dvaceti
pracovních dnů od ukončení 
realizace projektu, resp. etapy 
projektu.

V případě, že je realizace 
závěrečné etapy ukončena před 
schválením prvního Rozhodnutí, 
je příjemce povinen předložit 
Závěrečnou zprávu o realizaci 
projektu a Žádost o platbu do 
dvaceti pracovních dnů od 
schválení5 prvního Rozhodnutí.

Vyzvání k nápravě 
v dodatečné lhůtě 
- podle odst. 1, 
§14f zákona
č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových 
pravidlech.

Za opožděné odevzdání 
dokumentů po uplynutí 
dodatečné lhůty,
stanovené podle odst. 
1, §14f zákona
č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových 
pravidlech, bude

dotace krácena o 1 % 
schválené výše dotace 
k proplacení, 
maximálně však

o 10 000,- Kč.

c) Zprávy o udržitelnosti projektu

příjemce předkládá:

i. Průběžnou zprávu

Vyzvání k nápravě 
v dodatečné lhůtě 
- podle odst. 1, 
§14f zákona
č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových 
pravidlech.

Za opožděné odevzdání 
dokumentů po uplynutí 
dodatečné lhůty,
stanovené podle odst.
1, §14f zákona
č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových 
pravidlech, bude
dotace krácena o 1 % z 
celkové částky
vyplacené dotace,
maximálně však
o 5 000,- Kč.

o udržitelnosti oroiektu:
každoročně po dobu 5 let 
a to vždy do 10.
pracovního dne po
uplynutí dalšího roku od 
data zahájení doby

udržitelnosti.

ii. Závěrečnou zprávu
o udržitelnosti oroiektu:
do 10. pracovního dne ode 
dne ukončení udržitelnosti 
projektu.

4 Pojem „schválení"-datum a podpis Ministryně pro místní rozvoj ČR nebojí pověřenou osobou.

5 Pojem „schválení" - datum a podpis Ministryně pro místní rozvoj ČR nebo jí pověřenou osobou.

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547 Strana 5 z 13



6. Příjemce je povinen neprodleně 

oznámit CRR všechny změny, které mají 
vliv na plnění Rozhodnutí a Podmínek 

Rozhodnutí prostřednictvím formuláře 

Žádost o změnu.

Uvedené změny, které musí být 

ohlášeny před vlastní realizací:

• změny termínů etap, kromě 

závěrečné etapy,

• změny termínu naplnění

indikátorů,

• změny cílových hodnot

indikátorů,

• finanční a termínové změny, 

které způsobí změnu rozložení 
čerpání SR a SF v letech,

• změna aktivit projektu, které 

mají vliv na splnění účelu 

projektu či indikátoru,

• změny finančních objemů etap 

v souvislosti s přesunem aktivit 

projektu,

• změna plátcovství DPH ve 

vztahu k projektu, pouze 
v případě, kdy se stane příjemce 
dotace plátcem DPH.

Neoznámení ostatních změn nebude 

předmětem postihu.

Není možné. Za pozdní odevzdání 
Žádosti o změnu bude 

dotace krácena o 0,2 % 

schválené výše dotace 

k proplacení, 

maximálně však

o 10 000,- Kč.

Termín ukončení realizace projektu:

Žádost o změnu s žádostí o prodloužení 

termínu ukončení realizace projektu 

(závěrečné etapy) je příjemce povinen 

podat před uplynutím termínu 

uvedeného na Rozhodnutí.

Není možné. Za pozdní odevzdání 
Žádosti o změnu po 

termínu stanoveném 

na Rozhodnutí bude 

dotace krácena podle 
lhůtyjeho překročení.

V případě odevzdání:

• 1. - 30. pracovní 

den (včetně) po 
termínu

stanoveném na 

Rozhodnutí bude 

dotace krácena 
o 0,2 % z celkové 

schválené výše 
dotace,

• 31. - 60. pracovní
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den (včetně) po 
termínu
stanoveném na
Rozhodnutí bude 
dotace krácena 
o 50 % z celkové 
schválené výše
dotace,

• 61 a více
pracovních dní po 
termínu
stanoveném na
Rozhodnutí bude
dotace krácena 
100 % z celkové 
schválené výše 
dotace.

7. Příjemce je povinen ověřitelným 
způsobem ukončit všechny schválené 
aktivity projektu, do termínu
uvedeného na Rozhodnutí.

Vyzvání k nápravě 
v dodatečné lhůtě 
- podle odst. 1, 
§14f zákona
č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových 

pravidlech.

Za opožděné odevzdání 
dokumentů po uplynutí 
dodatečné lhůty,
stanovené podle odst. 
1, §14f zákona
č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových 
pravidlech, bude
dotace krácena o 1 % 
schválené výše dotace 
k proplacení, 
maximálně však
o 10 000,- Kč.

8. Příjemce je povinen nejpozději při 
podání poslední Žádosti o platbu 
prokázat naplnění účelu projektu, na 
který mu byla dotace poskytnuta, 
a prokázat, že indikátor 1. byl naplněn 
v termínu a cílové hodnotě, uvedené 
v Rozhodnutí.

Příjemce je povinen vykázat naplnění 

indikátoru II. za kalendářní rok 
následující po roce, ve kterém byla 
ukončena realizace projektu.
Dosaženou hodnotu je příjemce 
povinen vykázat ve zprávě
o udržitelnosti v následujícím roce.

Indikátory:

1. 9 05 01 - Počet revitalizovaných
památkových objektů,

Vyzvání k nápravě 
v dodatečné lhůtě 
- podle odst. 1, 
§14f zákona
č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových 
pravidlech.

Za opožděné odevzdání 
dokumentů
prokazujících naplnění 
účelu projektu po 
uplynutí dodatečné
lhůty, stanovené podle 
odst. 1, §14f zákona 
č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových 
pravidlech, dotace
nebude vyplacena.

V případě nenaplnění
cílové hodnoty
indikátoru 1. na 100 % 
nebude dotace
vyplacena.

V případě naplnění
cílové hodnoty
indikátoru II. na méně
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II. 9 10 05 - Zvýšení očekávaného 
počtu návštěv podporovaných 

kulturních a přírodních památek 

a atrakcí.

než 80 % bude vrácena 

celková částka

vyplacené dotace.

9. Příjemce je povinen v době udržitelnosti 

zachovat účel, na který mu byla dotace 

poskytnuta.

Není možné. Bude vrácena celková 

částka vyplacené

dotace.

10. Příjemce je povinen udržet indikátory po 
dobu pěti let od poslední platby 

příjemci, pokud je to z hlediska 

charakteru projektu možné.

Indikátory:

1. 9 05 01 - Počet revitalizovaných

památkových objektů.

Není možné. V případě neudržení 

cílové hodnoty

indikátorů 1. na 100 % 

bude vrácena celková 

částka vyplacené

dotace.

11. Příjemce je povinen v době udržitelnosti 
zachovat majetek získaný byť i částečně 

z dotace.

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona

č. 218/2000 Sb., 

o rozpočtových 

pravidlech.

V případě neprovedení 
opatření k nápravě ve 

stanovené lhůtě bude 

dotace krácena ve výši 

podpory, vyplacené na 

pořízený majetek.

12. Po celou dobu realizace projektu 
a v době udržitelnosti příjemce nesmí 
bez předchozího souhlasu ŘO IROP:

a) majetek získaný byť i částečně 

z dotace prodat, převést jinému 

subjektu,

Není možné. Dotace nebude

vyplacena a v případě 

již proplacených

peněžních prostředků 

bude vrácena celková 

částka vyplacené

dotace.

b) majetek získaný byť i jen 
částečně z dotace zatížit jinými 
věcnými právy třetích osob 

(služebnosti/reálná břemena) 

nebo zřídit zástavní právo, 
s výjimkou zástavního práva 

k zajištění úvěru na financování 

projektu rámově

identifikovaného v části II, 

v bodu 1,

i. pokud ktomu dochází
ze zákona. Pozdní

Není možné. Dotace bude krácena 
o 10 % schválené výše 
dotace k proplacení

(pouze z faktur na 

pořízení majetku
v příslušných etapách).
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oznámení nebude
postihnuto sankcí,

ii. pokud ktomu

nedochází ze zákona,

c) majetek získaný byť i částečně 

z dotace vypůjčit nebo

pronajmout jinému subjektu. 

Nejedná se o krátkodobý 
pronájem.

Není možné. Dotace bude krácena 

o 10 % schválené výše 

dotace k proplacení 

(pouze z faktur na 

pořízení majetku

v příslušných etapách).

13. Jestliže se příjemce hodlá zúčastnit fúze, 

rozdělení nebo převodu jmění na 

společníka jako zanikající obchodní 

společnost nebo družstvo, a má zájem, 

aby na právního nástupce přešly práva 

a povinnosti z Rozhodnutí je povinen 
postupovat podle zákona č. 218/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů.

Není možné. Při nedodržení postupu 

podle §14a zákona 

č. 218/2000 Sb.,

o rozpočtových 

pravidlech nebude

dotace vyplacena a 
v případě již

proplacených 

peněžních prostředků 

bude vrácena celková 

částka vyplacené
dotace.

14. Příjemce je povinen řádně uchovávat 

veškerou dokumentaci a účetní doklady, 

související s realizací projektu,

minimálně do konce roku 2028. Pokud 
je v českých právních předpisech 

stanovena lhůta delší než v evropských 

předpisech, musí být použita pro

úschovu delší lhůta.

Příjemce zajistí, aby veškerou

dokumentaci a účetní doklady,

související s realizací projektu,

archivovali minimálně do konce roku 

2028 partneři a dodavatelé příjemce 

a aby ktéto dokumentaci umožnili 
minimálně do konce roku 2028 přístup.

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 

§14f zákona
č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových 

pravidlech.

V případě neprovedení 

opatření k nápravě ve 

stanovené lhůtě bude 

dotace krácena o 0,2 % 
ze schválené výše 

dotace k proplacení
nebo z částky

vyplacené dotace za 
etapy, ve kterých došlo 
k porušení dané

povinnosti; maximálně 

však o 20 000,- Kč.

15. Každý originální účetní doklad musí 

obsahovat registrační číslo projektu.

Vyzvání

k nápravě
v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 
§14f zákona

č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových 

pravidlech.

V případě neprovedení 

opatření k nápravě ve 
stanovené lhůtě bude 

dotace krácena
o 0,02 % schválené

výše dotace

k proplacení, 

maximálně však
o 10 000,- Kč.

16. Příjemce je povinen minimálně do konce 

roku 2028 poskytovat informace

Není možné. Dotace bude krácena 

o 0,2 % ze schválené
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a dokumentaci vztahující se k projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (CRR, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva 

financí ČR, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, Auditního orgánu 
(dále jen „AO"), Platebního a 

certifikačního orgánu (dále jen „PCO"), 

příslušného orgánu finanční správy a 

dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a je povinen informovat 

poskytovatele dotace o skutečnostech 

majících vliv na realizaci projektu, 

především pak povinnost informovat o 

jakýchkoli kontrolách a auditech 

provedených v souvislosti s projektem; 

dále též povinnost na žádost 
poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO 

nebo AO poskytnout veškeré informace 

o výsledcích a kontrolní protokoly 

z těchto kontrol a auditů. A zároveň 

vytvořit podmínky k provedení kontroly 

a poskytnout při provádění kontroly 

součinnost.

Příjemce je povinen zajistit, aby stejné 

povinnosti do roku 2028 plnili partneři 

a dodavatelé, podílející se na realizaci 

projektu.

výše dotace

k proplacení nebo

z částky vyplacené

dotace za etapy, ve 

kterých došlo

k porušení dané

povinnosti; maximálně 
však o 20 000,- Kč.

17. Příjemce, který vede účetnictví podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je 
povinen vést účetnictví způsobem, který 

zajistí jednoznačné přiřazení jejich 

příjmů a výdajů.

Příjemce, který nevede účetnictví podle 

tohoto zákona, je povinen vést 

v případě poskytnutí dotace ze SF 
daňovou evidenci podle zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění dalších předpisů, rozšířenou o 

požadavky:

a) příslušný doklad musí splňovat 
předepsané náležitosti účetního 
dokladu ve smyslu § 11 zákona 

o účetnictví (s výjimkou bodu f) 

pro subjekty, které nevedou 

účetnictví, ale daňovou

evidenci);

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 
§14f zákona

č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových 

pravidlech.

V případě neprovedení 
opatření k nápravě ve 

stanovené lhůtě bude 

dotace krácena o 0,2 % 

schválené výše dotace 

k proplacení; 

maximálně však

o 20 000,- Kč.
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b) předmětné doklady musí být

správné, úplné, průkazné, 

srozumitelné a průběžně

chronologicky vedené

způsobem zaručujícím jejich 

trvalost;

c) při kontrole příjemce poskytne 
na vyžádání kontrolnímu orgánu 

daňovou evidenci v plném 
rozsahu;

d) uskutečněné příjmy a výdaje 

jsou vedeny sjednoznačnou 

vazbou k příslušnému projektu, 

ke kterému se vážou.

18. Příjemce nesmí na jednotlivé výdaje 
projektu, hrazené z IROP, čerpat dotaci 
z jiného dotačního titulu, jiného 

operačního programu, jiných

prostředků krytých z rozpočtu EU a 

národních veřejných rozpočtů, krajských 

dotačních titulů, ani z jiných finančních 

mechanismů nebo nástrojů finančního 
inženýrství.

Není možné. Dotace nebude
vyplacena ve výši 
výdaje, který již byl 

uhrazen z jiného 

dotačního titulu, jiného 

operačního programu, 

prostředků 

krytých z rozpočtu EU 

a národních veřejných 

rozpočtů, krajských
dotačních titulů,

z finančních

mechanismů nebo
nástrojů finančního

inženýrství.

19. Příjemce je povinen dodržet limit 

infrastruktury malého měřítka.

Není možné. V případě nedodržení 
limitu infrastruktury

malého měřítka bude 

vrácena celková částka 

vyplacené dotace.

20. Příjemce je povinen zajistit publicitu 
prostředků strukturálních fondů na 

financování projektu v souladu

s pravidly pro provádění informačních 

a propagačních opatření, která jsou 

součástí Pravidel pro žadatele a 
příjemce v Operačním programu IROP:

a) povinné nástroje,

V případě kombinace více pochybení 

v rámci jednoho nástroje, nedochází ke

Vyzvání k nápravě 

v dodatečné lhůtě 

- podle odst. 1, 
§14f zákona

č. 218/2000 Sb., o 
rozpočtových 

pravidlech.

V případě neprovedení 

opatření k nápravě ve 

stanovené lhůtě bude 

dotace krácena o 0,1 - 
1,2 % schválené výše 
dotace k proplacení; 

maximálně však
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sčítání sankcí, ale bude uplatněna 
sankce za nejzávažnější z pochybení.

o 1000 000,- Kč.

2. Při nesplnění více bodů Podmínek, se jednotlivé sankce sčítají. Krácení za nesplnění 

Podmínek však nemůže být vyšší než celková výše schválené dotace k proplacení.

3. Finanční opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ nebo ZZVZ nebo v MPZ mohou 

být uplatněny ve výši 5 %, 10 %, 25 % a 100 % v souladu s Pokyny Evropské komise ke 

stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci 

sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky ze dne 19. prosince 

2013, které jsou přílohou rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9527, a zohledňují 

závažnost porušení a zásadu proporcionality. Tyto procentuální sazby finančních oprav se 

použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku. 

Výčet porušení a odpovídajících sazeb finančních oprav je uveden v příloze č. 5 Finanční 

opravy za nedodržení postupu, stanoveného v ZVZ a v MPZ v Obecných pravidlech pro 

žadatele a příjemce.

Pokud nedodržení postupu stanoveného ZVZ, ZZVZ, MPZ nebo poskytovatelem dotace 

v rámci jedné zakázky naplňuje znaky více typů finančních oprav, uloží se sazba nejvyšší 

finanční opravy.

Pokud je možné přesně vyčíslit finanční vliv na dotčenou zakázku, finanční oprava bude 

uložena ve výši 100% přesně vyčísleného finančního vlivu.

Část IV

Pozastavení nebo vrácení dotace

1. Platba bude na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud příjemce poruší ustanovení 

Rozhodnutí a Podmínek a bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně 

podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Jestliže bude po vyplacení dotace zjištěno porušení nebo nesplnění povinností 
vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, ŘO IROP vyzve příjemce dotace k provedení 

opatření k nápravě nebo k vrácení dotace nebo její části ve výši stanovené podle 

bodu části III Podmínek. Sankce za porušení Podmínek bude vypočtena z částky 

vyplacené dotace za etapy, ve kterých došlo k porušení dané povinnosti. Pokud příjemce 

dotace neprovede uložená opatření k nápravě nebo nevrátí dotaci nebo její část ve 

stanovené lhůtě, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a násl. 

zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.

3. Při porušení spočívajícím v nesplnění více bodů Podmínek se jednotlivé sankce sčítají. 

Odvod za porušení Podmínek však nemůže být vyšší, než celková částka vyplacené dotace.
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Veřejná podpora

1. Dotace je udělena v souladu s nařízením Komise č. 651/20146 z 17. června 2014, kterým 

se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné 

s vnitřním trhem.

2. Příjemce se zavazuje vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu vyplacenou hodnotu 

dotace, pokud Komise rozhodne podle přímo použitelného právního předpisu EU o vrácení 

podpory. Hodnotu dotace příjemce vrací včetně úroků určených v rozhodnutí Komise. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo, v případě rozhodnutí Komise o navrácení podpory, 

pozastavit proplácení finančních prostředků dotace. Pokud Komise rozhodne o vrácení 

podpory a nedošlo-li k vyplacení celé hodnoty dotace, nebude doposud nevyplacená část 

hodnoty dotace příjemci vyplacena.

3. Příjemce dotace bere na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení 

veřejné podpory spolu s příslušným úrokem zpět poskytovateli, pokud shledá, že 

poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním 

trhem.

Část VI

Závěrečná ustanovení

1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno v elektronické podobě, uložené v informačním 

systému MS 2014+.

2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhláška Ministerstva financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu 

na financování programů reprodukce majetku, v platném znění.

3. Přijetí dotace znamená souhlas příjemce sjeho uvedením v seznamu příjemců a se 

zveřejněním seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů 

v příslušných informačních systémech.

4. Příjemce se řídí aktuální verzí Obecných a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.

6 Úr. vest. L 187, 26. 06. 2014, s. 1
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