Metodický pokyn č. 51 - dodatek č. 4
Úprava pravidel pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace
Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu
s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy dodatek č. 4 k Metodickému pokynu
č. 51, kterým se upravují Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace.
doplňuje Metodický pokyn č. 51 ve znění dodatku č. 3, který byl schválen VRR dne 5. 6.
2014 usnesením č. 08-10/2014 VRRSČ s tím, že pravidla nastavená MP č. 51 ve znění
dodatku č. 3, zůstávají i nadále v platnosti.
Dodatek č. 4 upravuje případ, kdy se nájemci či vypůjčitelé rozhodnou přenechat pronajatý
(propachtovaný) majetek (jeho část) pořízený z prostředků dotace třetí osobě (dalšímu
subjektu). Nájemci či vypůjčitelé jsou oprávněni poskytnout užívací právo k pronajatému
(propachtovanému) majetku pořízenému z prostředků dotace třetí osobě (dalšímu subjektu)
pouze se souhlasem poskytovatele dotace a příjemce dotace.

Pravidla upravená dodatkem č. 4 Metodického pokynu č. 51, jsou platná pro všechny výzvy
dnem následujícím po datu schválení Výborem Regionální rady uvedeným níže, a budou
reflektována v Pokynech pro žadatele a příjemce pro všechny následující výzvy.

Dodatek č. 4 k Metodickému pokynu č. 51, byl schválen Výborem Regionální rady dne
19.8. 2014 usnesením č. 11-12/2014 VRRSČ, s platností od 20. 8. 2014.
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Příloha: Znění kapitoly „Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace“ PPŽP ve
znění dodatku č. 4 Metodického pokynu č. 51.
Příloha č. 1: Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace
IV.1.9 Pravidla pro nakládání s majetkem pořízeným z dotace
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.
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V případě změny užívacích práv k majetku pořízeného z dotace, a k majetku, 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.
Rozhodne-li se příjemce v době realizace nebo udržitelnosti projektu odprodat majetek pořízený z prostředků
dotace, musí tak učinit za tržní cenu a nového nabyvatele vybrat prostřednictvím transparentního, otevřeného a
nediskriminačního výběrového řízení. Příjemce musí rovněž zajistit, aby nový nabyvatel 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 k jakémukoliv majetku musí být zahrnuto 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.
Nájem/pacht majetku pořízeného z dotace
V případě, že se příjemce rozhodne pronajmout nebo propachtovat majetek/jeho část pořízený z prostředků
dotace k užívání jiné osobě, obecně platí obdobná pravidla jako při odprodeji majetku. Pokud záměr
pronájmu/pachtu není uveden ve schválené projektové žádosti, je příjemce povinnen si vyžádat souhlas
poskytovatele dotace prostřednictvím oznámení o změnách v projektu.
Na základě žádosti příjemce může řídící orgán schválit následující výjimky z uvedených pravidel:
1. Ve výjimečných případech, kdy není účelné realizovat výběrové řízení na nájemce/pachtýře, může být
po schválení manažerem udržitelnosti OMEUP, popř. projektovým manažerem ORPP nahrazeno
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Užívacím právem se míní zejména právo výpůjčky, pachtu a nájemní právo.
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výběrové řízení doložením tržní ceny nájmu/pachtu znaleckým posudkem (např. když nájemní smlouva
byl uzavřena ještě před registrací projektu).
2. V případech, kdy se jedná o jednorázové/nahodilé nájmy,nebo nájem na omezenou dobu, tj. případy,
kdy nájemce nebude využívat majetek po dobu delší než 7 po sobě jdoucích kalendářních dní v roce,
nebo při pravidelném nájmu na určitý den a čas po delší období bude majetek užívat méně než třetinu
týdenní provozní doby, nebude vyžadováno výběrové řízení. Příjemce však musí tyto nájmy realizovat
na základě jednotného ceníku, který bude zveřejněn, bude respektovat rovnost přístupu ke shodným
cílovým skupinám a nebude v rozporu s pravidlem stanovení tržní ceny, popř. nižší než tržní ceny (viz
níže). Ceník předkládá příjemce spolu s žádostí o schválení nájmu příslušnému manažerovi
udržitelnosti OMEUP, popř. projektovému manažerovi ORPP.
3. Nižší, než tržní cenu může manažer udržitelnosti OMEUP, popř. projektový manažer ORPP akceptovat
v případě, kdy se jedná o aktivity ve veřejném zájmu (např. aktivity prevence sociálně - patologických
jevů) a nájemce za tyto aktivity nerealizuje zisk nebo v případě nekomerčních aktivit. Za nekomerční
aktivity se považují takové, kdy nájemce nemá z provozovaných aktivit žádný příjem nebo jen příjem
pokrývající nezbytné náklady a současně se nejedná o typicky komerční aktivity (např. fitness apod.) .
4. Pravidlo výběrového řízení nebude vyžadováno v případě,kdy je nájem poskytován partnerům projektu,
na základě partnerských smluv/dohod, které byly přílohou projektové žádosti. Cena nájmu musí
respektovat pravidla uvedená v tomto metodickém pokynu. V případě výpůjčky partnerům projektu
budou respektována pravidla pro výpůjčku uvedená v tomto metodickém pokynu, vyjma povinnosti
zveřejnění záměru výpůjčky.

Výpůjčka
V některých případech lze povolit výpůjčku majetku pořízeného z dotace, tj. bezplatné užívání majetku 3.
osobou. Výpůjčkou však nesmí docházet k přenášení výhody na podnikatelské subjekty a může se jednat
pouze o aktivity ve veřejném zájmu, při nichž výpůjčitel nerealizuje zisk. Příjemce v tomto případě musí
zajistit rovný přístup ke všem potenciálním zájemcům (např. dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích nebo v ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 2)

Využitelnost majetku pořízeného z dotace
Majetek pořízený z dotace ROP SČ musí být využíván v souladu se schváleným projektem a podmínkami dané
výzvy. Ve výjimečných případech (např. v případě dočasně nevyužité kapacity) je možné použít majetek i na
jiné účely a to se souhlasem poskytovatele dotace, maximálně však v rozsahu 30 % roční využitelnosti.
V případě projektů na volnočasové aktivity v oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3, jejichž předmětem jsou sportovně
rekreační zařízení, bude akceptována i výuka tělesné výchovy škol a školských zařízení v rozsahu max. 50 %
roční využitelnosti zařízení.
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Obec zveřejní záměr po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na
úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec
též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona
platného ke dni zveřejnění záměru.
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Doplněno na jednání VRR dne 5. 6. 2014.
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Rozhodne-li se nájemce či vypůjčitel přenechat užívací právo k pronajatému (propachtovanému) majetku
pořízenému z dotace třetí osobě (dalšímu subjektu), musí tak učinit pouze se souhlasem poskytovatele dotace a
příjemce dotace.
Pravidlo otevřeného výběrového řízení a tržní ceny dále nemusí být naplněno, pokud příjemce pronajme či
vypůjčí majetek v minimálně jedné z následujících situací:
1) subjekt veřejného sektoru (veřejný zadavatel) zřídil nebo založil organizaci (společnost) za účelem
poskytování služby, při které je majetek z projektu využíván a je jejím 100 % vlastníkem a zároveň současně:
- plně ovládá její řízení a kontrolu,
- daná firma působí převážně na lokálním trhu,
- z její činnosti nesmí mít prospěch žádný soukromý subjekt.
2) u projektů oblasti podpory 3.1, 3.2 a 3.3 zaměřené na fyzickou revitalizaci částí měst a obcí, resp. na
regeneraci a revitalizaci brownfields je majetek pronajímán či vypůjčen subjektu veřejné správy pro výkon státní
správy.
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.

