Metodický pokyn č. 43

Podmínky zřizování zástavního práva k majetku v projektech podpořených z ROP
NUTS 2 SČ a změna podmínek pro předkládání povinné přílohy č. 7 – Doklady dle
stavebního zákona – v rámci výzvy č. 55

Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy (ŘO ROP) vydává na základě svých kompetencí a
v souladu s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 43,
kterým se upravují podmínky zřizování zástavního práva k majetku v projektech podpořených
z ROP NUTS 2 SČ a podmínky pro předkládání povinné přílohy č. 7 – Doklady dle
stavebního zákona pro výzvu č. 55.
Metodický pokyn č. 43 umožňuje doložit, že majetek vkládaný do projektu není zatížen
nepovoleným způsobem, až 7 pracovních dní před dnem jednání Výboru regionální rady,
na kterém bude Výbor Regionální rady (VRR) schvalovat k financování seznam projektů
výzvy č. 55. Informace o datu zasedání VRR bude zveřejněna na www.ropstrednicechy.cz, a
dotčený příjemce bude rovněž informován elektronickou poštou. Pravidla pro zřizování
zástavních a podobných práv jsou od okamžiku platnosti tohoto metodického pokynu
upravena pro výzvu č. 55 takto:
Není možné zřizovat zástavní právo k majetku, který je součástí projektu podpořeného z ROP
NUTS 2 SČ (ani takovým majetkem jinak zajišťovat závazky žadatele/příjemce nebo třetí
osoby) s výjimkou dále uvedených případů. Zákaz zahrnuje vedle zákazu zřizovat zástavní
právo během realizace projektu rovněž nemožnost podpory projektů, jejichž součástí je
majetek zatížený zástavním právem (a to i v případě, že žadatel není vlastníkem tohoto
majetku nebo je nákup takového majetku součástí způsobilých výdajů projektu).
Zřízení zástavního práva se povoluje:
1) za účelem zřízení garance udržitelnosti – zástavní právo se zřizuje ve prospěch
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (viz Pokyny pro žadatele a
příjemce - kapitola III.5.1 Garance udržitelnosti nebo Metodický pokyn č. 29)

2) za účelem získání úvěru na vlastní podíl financování projektu - zástavní právo se
zřizuje ve prospěch subjektu poskytujícímu žadateli/příjemci úvěr. Zástavní právo na
majetek pořízený z dotace je možné zřídit maximálně do výše vlastního
spolufinancování příjemce (tj. do výše podílu způsobilých výdajů financovaných ze
zdrojů příjemce).
Pokud má být zástavní právo zřízeno z obou uvedených důvodů ke stejnému majetku, musí
být zřízeno nejprve ve prospěch Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy (RR) za
účelem garance udržitelnosti.
Zatížení majetku zástavním nebo exekučním právem není nenapravitelným
nedostatkem podle kapitoly III.1 Pokynů pro žadatele a příjemce. Pokud je v rámci
hodnocení projektu identifikován majetek zatížený nedovoleným zástavním nebo exekučním
právem, je žadatel povinen prokázat odstranění zatížení majetku minimálně 7 pracovních dní
před dnem, kdy bude Výbor Regionální rady (VRR) schvalovat k financování seznam
projektů výzvy č. 55.
Pravidla, která upravují podmínky pro zřizování zástavního práva pro výzvu č. 55, jsou
uvedena v přílohách a nahrazují kapitolu IV.1.9 Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným
z dotace (příloha č. 1) a poslední část Přílohy II - povinná příloha Doklad o prokázání
vlastnických vztahů (příloha č. 2) Pokynů pro žadatele a příjemce pro tuto výzvu.

Metodický pokyn č. 43 dále mění pro výzvu č. 55 podmínky doložení povinné přílohy žádosti
č. 7 – Doklady dle stavebního zákona. Příloha není povinnou přílohou k Žádosti o poskytnutí
dotace, všechny požadavky této přílohy je však příjemce povinen doložit nejpozději 7
pracovních dní před dnem, kdy bude Výbor Regionální rady (VRR) schvalovat k financování
seznam projektů výzvy č. 55.

Metodický pokyn č. 43 byl schválen Výborem Regionální rady dne 2. 5. 2011 usnesením č.
05-21/2011/VRRSČ s platností od 3. 5. 2011.
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Přílohy

Příloha č. 1: Pravidla pro zřizování zástavního práva v průběhu realizace projektu

Příjemce je povinen nakládat s jakýmkoliv majetkem získaným (byť jen částečně) z finančních prostředků dotace
s péčí řádného hospodáře.
Příjemce dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy nesmí po celou dobu realizace projektu a v době udržitelnosti
projektu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace převádět vlastnické právo k majetku,
získanému z finančních prostředků dotace.
V případě změny užívacích práv k majetku1, který nebyl získán v důsledku realizace projektu, ale jeho užívání
slouží k realizaci projektu nebo udržení jeho výsledků, si musí příjemce vyžádat písemný souhlas poskytovatele.
Tato povinnost se vztahuje na celou dobu realizace projektu a jeho dobu udržitelnosti.
Dále příjemce dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy nesmí užít majetek získaný z finančních prostředků dotace
(nebo jakoukoli jeho část) ani majetek, který nebyl získán v důsledku realizace projektu, ale jeho užívání slouží
k realizaci projektu nebo udržení jeho výsledků, k zajištění závazku svého nebo třetí osoby, např. zřízením
zástavního práva. Zástavní právo lze zřídit pouze za účelem zřízení garance udržitelnosti (viz kapitola III.5.1) a
v případě, že je majetek zastaven za účelem získání úvěru na financování projektu. V případě zastavení za
účelem získání úvěru je možné na majetek pořízený z dotace zřídit zástavní právo maximálně do výše vlastního
spolufinancování příjemce. Pokud má být zástavní právo zřízeno z obou uvedených důvodů ke stejnému
majetku, musí být zřízeno nejprve ve prospěch RR za účelem garance udržitelnosti. Všechen majetek musí být
zbaven nepovolené zátěže zástavním nebo exekučním právem nejpozději 7 pracovních dní před dnem, kdy bude
Výbor Regionální rady (VRR) schvalovat k financování seznam projektů výzvy č. 55.
Rozhodne-li se příjemce v době realizace nebo udržitelnosti projektu odprodat nebo pronajmout majetek
pořízený z prostředků dotace, musí tak učinit za tržní cenu a nového nabyvatele či nájemce vybrat
prostřednictvím transparentního, otevřeného a nediskriminačního výběrového řízení. Příjemce musí rovněž
zajistit, aby nový nabyvatel či nájemce převzal případné závazky, které vyplývají z pravidel veřejné podpory a z
povinnosti realizace a udržitelnosti projektu, souvisí-li tyto závazky s tímto majetkem. Příjem z prodeje majetku
nebo poskytnutí užívacího práva (např. nájemné) k jakémukoliv majetku musí být zahrnut do příjmů projektu,
nezakládá-li dotace veřejnou podporu. Povinnosti, které plynou příjemci z tohoto odstavce, se týkají i majetku,
který byl zhodnocen z finančních prostředků dotace, a musí je splnit i organizace zřizované obcí či krajem, které
nabývají majetek ve prospěch zřizovatele. V případě, že projekt zakládá veřejnou podporu, trvají tyto povinnosti
po celou dobu použitelnosti majetku, Porušení povinností uvedených v tomto odstavci může být poskytovatelem
kvalifikováno jako podstatné porušení Smlouvy ze strany příjemce.
Je-li příjemce příspěvkovou organizací, která nabývá majetek ve prospěch zřizovatele, musí nejpozději při
předložení první monitorovací zprávy nebo do 6 měsíců od nabytí platnosti a účinnosti Smlouvy o poskytnutí
dotace (podle toho, co nastalo dříve) doložit potvrzení zřizovatele, že po dobu udržitelnosti projektu nezasáhne
do výkonu práv ke svěřenému majetku pořízenému z prostředku dotace. Formulář tohoto potvrzení najdete na
www.ropstrednicechy.cz.

1

Užívacím právem se míní zejména právo výpůjčky, půjčky, nájemní a podnájemní právo.
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Příloha č. 2: Zákaz podpory projektů, jejichž součástí je majetek zatížený zástavním právem
Zástavní právo a jiné zatížení majetku a věcná břemena
Žadatel nesmí vkládat do realizace projektu majetek, ke kterému je zřízeno zástavní právo nebo který slouží
jiným způsobem k zajišťění závazku žadatele (případně třetí osoby) vyjma případů, kdy je zástavní právo zřízeno
za účelem garance udržitelnosti nebo za účelem získání úvěru na financování projektu (viz kapitola IV.1.9
Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace). Toto ustanovení platí pro všechny případy dokládání
vlastnických vztahů.
Žadatel může do projektu vkládat pouze takové nemovitosti, které nejsou zatížené věcnými břemeny, která by
zjevně ohrožovala realizaci či udržení výstupů a výsledků projektu. Posouzení této skutečnosti provádí
pracovníci OAP v rámci kontroly formálních náležitostí.
Výše uvedené podmínky ohledně zatížení majetku je povinen žadatel splnit nejpozději 7 pracovních dní před
dnem, kdy bude Výbor Regionální rady (VRR) schvalovat k financování seznam projektů výzvy č. 55.

