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1

Základní ustanovení

Program 11708 Podpora revitalizace území je zaměřen na revitalizaci území a regeneraci
zastaralých a nevyužívaných objektů či ploch s cílem jejich budoucího nepodnikatelského využití.
Správcem programu a poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR).
Příjemci podpory jsou obce a kraje.
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Zdůvodnění vzniku programu a jeho změny

Program Podpora revitalizace území vznikl v roce 2016 jako reakce na nutnost řešení výrazného
zvyšování počtu sociálně vyloučených lokalit (SVL), zejména v Karlovarském, Ústeckém
a Moravskoslezském kraji.
Podle podkladů dodaných Ministerstvem práce a sociálních věcí je v současné době v České
republice identifikováno 297 obcí, ve kterých se nachází 606 SVL a přibližně 700 ubytoven. V těchto
lokalitách žije odhadem 95 až 115 tisíc obyvatel.
V kontextu řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit byly v rámci podprogramu 117D081 –
Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách vytvořeny dotační tituly č. 1 Demolice budov
v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje,
(dále jen „DT1“); a dotační titul č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České
republiky vyjma krajů uvedených v DT1, (dále jen „DT2“). Tyto dotační tituly navazují na další opatření
a programové nástroje podporované ze zdrojů EU, např. v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (v ose zaměřené na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro
obyvatele regionů, v cíli zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi) nebo
Operačního programu Zaměstnanost (v ose zaměřené na podporu sociálního začleňování a boje
s chudobou).
Oproti tomuto programu jsou intervence v IROP zaměřeny pouze na sociální bydlení, jehož součástí
mohou být i výdaje na demolice stávajícího objektu (max. 15 % celkových způsobilých výdajů).
Vzhledem k doplňkovosti intervencí programu a IROP (příp. OP Z) se předpokládá koordinace
a spolupráce mezi těmito programy (např. časová návaznost aktivit, zacílení aktivit).
Pro finanční zabezpečení programu vláda schválila svým usnesením č. 748 ze dne 23. 9. 2015
k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého
výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových
rámců na léta 2017 a 2018 posílení rozpočtové kapitoly MMR pro léta 2016 – 2018 o 100 mil. Kč
ročně.
Tyto prostředky byly určeny pro financování programu prostřednictvím podprogramu Demolice budov
v sociálně vyloučených lokalitách.
Usnesením vlády č. 503/2017 ze dne 10. července 2017 o Souhrnném akčním plánu Strategie
restrukturalizace Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje na léta 2017
a 2018 bylo uloženo Ministerstvu pro místní rozvoj v Pilíři F – Životní prostředí zhodnotit a případně
upravit podmínky podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách (opatření F.2.1)
a zpracovat zásady dotačního titulu na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další
nepodnikatelské využití a ve spolupráci s ministrem financí zajistit financování dotačního podprogramu
v období 2019 – 2021 ve výši 200 mil. Kč ročně.
Aktuálně je regeneraci brownfieldů možné financovat z prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu,
jehož podpora je zaměřena na regeneraci pro podnikatelské využití.
Z tohoto důvodu dochází k žádosti o změnu programu Podpora revitalizace území a jeho
podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
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Požadované změny se týkají především rozšíření podporovaných aktivit v souvislosti s výše
uvedeným UV č. 503/2017, změny ve vymezení příjemce dotace a prodloužení platnosti programu
do roku 2023.
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Koncepční a právní rámec programu

Usnesením vlády č. 503/2017 ze dne 10. července 2017 o Souhrnném akčním plánu Strategie
restrukturalizace Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje na léta 2017
a 2018 bylo uloženo ministryni pro místní rozvoj v opatření Pilíře F – Životní prostředí zhodnotit,
případně upravit podmínky podprogramu Demolice v sociálně vyloučených lokalitách a vyhlásit
jej i pro období 2019 – 2021 a ve spolupráci s ministrem financí zajistit financování pro tento
podprogram v období 2019 – 2021 ve výši 100 mil. Kč ročně.
Zmíněným usnesením bylo rovněž ministryni pro místní rozvoj uloženo zpracovat zásady
podprogramu na regeneraci brownfieldů v intravilánech obcí pro další nepodnikatelské využití
(opatření F.2.2) a ve spolupráci s ministrem financí zajistit financování podprogramu v období 2019 –
2021 ve výši 200 mil. Kč ročně.
Dokumentace programu je v souladu s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a není v rozporu s právem Evropské unie.
Program vychází z platných předpisů upravujících zejména zásady poskytování veřejné podpory
a programového financování jako součást rozpočtových pravidel. Ve vztahu k požadovaným
náležitostem provádění akcí respektuje platné úpravy v oblastech územního plánování a stavebního
řízení.
•

Usnesení vlády ze dne 23. 9. 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České
republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České
republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018;

•

Usnesení vlády ze dne 10. července 2017 č. 503 o Souhrnném akčním plánu Strategie
restrukturalizace Ústeckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje na léta
2017 a 2018;

•

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

•

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů;

•

Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce
majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.;

•

Pokyn č. R 1-2010 k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů
a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo
akce a k provozování informačního systému programového financování.

•

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů;

•

Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články
107 a 108 smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem
(čl. 14, 53, 55 a 56);

•

Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.
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Členění programu

Program 11708 Podpora revitalizace území bude v letech 2016 až 2023 realizován prostřednictvím
následujících podprogramů (subtitulů)
Kód programu

Název

Program

11708

Podpora revitalizace území

Titul

117D08

Podpora revitalizace území

Subtitul

117D081

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Podmnožina subtitulu

117D08100

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

117D082

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití

117D08200

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití

117D083

Tvorba studií a analýz možností využití vybraných
brownfieldů

117D08300

Tvorba studií a analýz možností využití vybraných
brownfieldů

Subtitul

Podmnožina subtitulu

Subtitul

Podmnožina subtitulu

Správce programu může upřesnit, případně doplnit ustanovení programu nebo doplnit nové další
podprogramy (subtituly). V případě, že budou v období 2016 – 2023 navrženy a schváleny nové
podprogramy zaměřené na podporu revitalizace území, budou dodatečně zařazeny do programu.
Změny ve výši účasti státního rozpočtu a změny parametrů musí být odsouhlaseny Ministerstvem
financí ČR.
Výzvy k předkládání žádostí v jednotlivých subtitulech budou vyhlašovány v závislosti na výši finanční
alokace na Program v jednotlivých letech.
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Specifikace cílů programu

Cílem programu je připravit území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané
a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít
v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro
stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce.
Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách je zaměřen na obnovu území připravit
území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku
a rozvoji oblastí sociálně vyloučených lokalit.
Podprogram Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití je zaměřen na objekty typu
brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou sloužit široké
veřejnosti. V rámci subtitulu je podporována celková revitalizace území včetně výstavby
a rekonstrukce objektů obecního využití.
Podprogram Tvorba Studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů je zaměřen na podporu
vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých projektů, které
budou předem konzultovány a především doporučeny Vládou ČR.
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Indikátory a parametry ke splnění cílů programu

Indikátory nelze jednoznačně specifikovat, a proto v programu nejsou indikátory stanoveny.
6

Parametry podprogramů, jako ukazatele specifikující obsah a formu reprodukce majetku, jsou
u konkrétních akcí voleny v měrných jednotkách tak, aby vystihovaly jejich kvantitu.
Dosažení stanovených cílů bude hodnoceno v závěrečném vyhodnocení programu dle parametrů
jednotlivých podprogramů a v příslušných tabulkách v příloze.
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analýzy a studie (ks),
obestavěný prostor odstraněné stavby (m 3),
odstraněná bytová jednotka (ks),
odstraněný objekt (bydlení/rekreace/ubytování) (ks),
odstraněný objekt (občanská vybavenost) (ks),
odstraněný objekt (ostatní využití) (ks),
parkoviště plocha (m2),
rekonstruovaný objekt (obecní dům) (ks),
rekonstruovaný objekt (kulturního charakteru a využití) (ks),
rekonstruovaný objekt (sportovního charakteru a využití) (ks),
rekonstruovaný objekt (vzdělávání) (ks),
rekonstruovaný objekt (občanská vybavenost) (ks),
revitalizovaná plocha - celková (m2),
revitalizovaná plocha pro volnočasové aktivity (m2),
revitalizovaná plocha zeleně (m2),
výstavba objekt (sportovního charakteru a využití) (ks)
výstavba objekt (obecní dům) (ks),
výstavba objekt (kulturního charakteru a využití) (ks)
výstavba objekt (vzdělávání) (ks),
výstavba objekt (občanská vybavenost) (ks).

Obsah žádosti o poskytnutí finančních prostředků z programu

Postup při podávání žádostí, registraci akce, výběru žádostí, rozhodování o účasti státního rozpočtu
na financování akce a závěrečné vyhodnocení akce se řídí zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování
programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č.11/2010 Sb., Pokynem č. R 1 - 2010 a závaznými
právními předpisy.
Dotaci lze poskytnout žadateli pouze na základě vyplněného formuláře žádosti o poskytnutí dotace,
který je uveřejněn na webových stránkách ministerstva.
U konkrétního podprogramu ministerstvo vyhlásí výzvu a stanoví termíny k podávání žádostí.

7.1.1

Obsah žádosti

Žádost o přidělení dotace a její náležitosti se liší v závislosti na charakteru podprogramu a příjemci
dotace.
Žádost musí obsahovat:


název a číslo podprogramu,



identifikaci výzvy, na jejímž základě je žádost podávána (název výzvy a číslo výzvy) –
(§ 14, odst. (3), písm. g) ) - povinnost



název a adresu poskytovatele (§ 14, odst. (3), písm. a) )



název akce,



požadovanou částku ( § 14, odst. (3), pís. b) )



úplný název žadatele (obchodní jméno),
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právní forma,



identifikační číslo žadatele,



adresa sídla žadatele,



statutární zástupce (funkce, jméno, příjmení, telefon, e-mail),



osoby jednající jménem žadatele (funkce, jméno, příjmení, telefon, e-mail),



kontaktní osoba (jméno, příjmení, organizace, telefon, e-mail),



harmonogram (předpokládaný), resp. termíny realizace – realizace akce, závěrečné
vyhodnocení akce,



stručná charakteristika akce,



lokalita akce,



bilance zdrojů a potřeb financování akce,



rozhodující parametry akce,



identifikace osob, (podle § 14 odst. 3 písm. e) zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.

Povinné přílohy žádosti jsou specifikovány v rámci každého podprogramu a dotačního titulu a budou
upřesněny ve výzvě k předkládání žádostí, která bude spolu se Zásadami podprogramu zveřejněna
na webových stránkách MMR (www.mmr.cz).
U akcí stavebního charakteru musí žádost vždy obsahovat doklady dle zákona č. 183/2006 Sb.,
stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů a doklady objasňující majetkoprávní vztahy
vztahující se k dotčené nemovitosti.
Z předložených dokladů musí jednoznačně vyplývat, že žadatel splňuje základní podmínky pro
poskytnutí dotace.
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Kritéria hodnocení žádostí

Vycházejí z údajů obsažených v žádosti a z povinných dokladů přikládaných k žádosti, které jsou
určeny výzvou k předkládání žádostí pro každý rok. Správce podprogramu posoudí věcnou a formální
správnost žádosti včetně povinných příloh.
Kritéria pro výběr projektů:


celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu,



počet obyvatel obce,



nezaměstnanost v obci,



poměr předpokládaných nákladů akce k výši rozpočtu žadatele,



technický stav objektu (lokality) a jeho vliv na rozvoj obce,



vypořádání majetkoprávních vztahů k nemovitosti,



zaměření a kvalita Projektu následného využití revitalizovaného území a jeho soulad
s naplněním cíle podprogramu,



skutečnost, zda je obec na území hospodářsky problémových regionů dle SRR ČR.

Konkrétní kritéria budou specifikována ve výzvě k předkládání žádostí pro daný rok.
K odbornému hodnocení žádostí může být přizván odborník pro danou problematiku,
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Požadavky na zadávací řízení

Veřejný zadavatel (příjemce podpory) bude vždy při výběru dodavatele postupovat v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
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U zakázek malého rozsahu (§ 27 zákona č. 134/2016 Sb.) musí příjemce podpory dodržet zásady dle
§ 6 tohoto zákona, ve kterém je zadavateli vymezena povinnost dodržovat zásady transparentnosti,
přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Zadávácí říezní bude zahájeno po zaevidování akce v informačním systému a vydání Registrace
akce. Registrace akce opravňuje účastníka programu k zahájení zadávacího řízení v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.
Příjemce dotace ve vztahu k finančním prostředkům nutným pro zajištění realizace akce bude vždy
postupovat v souladu s principy 3E tak, aby dosáhl optimálního vztahu mezi účelností, hospodárností
a efektivností.
To znamená:
 hospodárné je takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co
nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných
úkolů;
 efektivní je takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného
rozsahu, kvality a přínosu plnění úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených
na jejich plnění;
 účelné je takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při
plnění stanovených úkolů.

10 Pravidla pro poskytování prostředků státního rozpočtu
Financování akcí programu je podmíněno výši schváleného nebo upraveného rozpočtu na program na
příslušný rok včetně návrhu střednědobého výhledu. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně
podmínek čerpání finančních prostředků je podmínkou pro uvolňování finančních prostředků státního
rozpočtu na financování akce. Vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je vydáváno ve chvíli, kdy je
známa výše budoucího závazku státu a je možné v souladu s § 11 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů a § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon
o finanční kontrole provést předběžnou řídící kontrolu před vznikem závazku k veřejným výdajům.

10.1 Zásady pro poskytování dotací (dále jen „Zásady“
Zásady jsou přílohou této dokumentace a budou uveřejněny na webových stránkách poskytovatele
dotace. Jsou základní metodickou pomůckou pro žadatele o dotaci. Zásady obsahují:
 cíle podprogramu,
 právní rámec podprogramu,
 vymezení příjemců dotace,
 charakter a výši dotace,
 podmínky pro poskytnutí dotace,
 podmínky pro použití dotace,
 náležitosti žádosti,
 postup při poskytování podpory,
 kontrolu a sankce za nedodržení podmínek programu.
Zásady jsou dále doplněny Výzvou k předkládání žádostí, která upravuje podmínky pro konkrétní kolo
příjmu žádostí např. v závislosti na výši alokace, zkušenostech z administrace programu
a požadavcích území. Zásady mohou být každoročně aktualizovány schválením ředitele odboru.

10.2 Zásady pro čerpání finančních prostředků
Finanční prostředky státního rozpočtu jsou uvlňovány na základě ověřených faktur správcem
programu podle provedené předběžné řídící kontroly příkazcem oprace.
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10.2.1 Poskytování záloh
Zálohy na provedení prací a dodávek se neposkytují.

10.2.2 Úhrada faktur
Čerpání výdajů státního rozpočtu na financování akcí zabezpečujících realizaci cílů podprogramů
se řídí:


zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,



prováděcí vyhláškou č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.,



pokynem č. R 1 – 2010 a obecně platnými právními předpisy.

Dotace budou propláceny dle jednotlivých dotačních titulů prostřednictvím Pokynu k platbě na základě
předložených faktur. Dotace bude připsána na účet příjemce dotace u České národní banky. Dotace
bude uvolňována v režimu ex ante, popř. ex post.
Finanční prostředky na konkrétní akci může příjemce dotace čerpat až po splnění podmínek pro
poskytnutí dotace daných příslušným podprogramem. Dotace je čerpána na realizovanou akci
v termínu stanoveném poskytovatelem dotace při dodržení následujících podmínek:


akce bude registrována v EDS/ ISPROFIN, bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace,



čerpání je možné jen na základě předložených faktur za provedené práce a dodávky.

11 Forma podpory a uznatelné náklady
Podpora je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále jen „dotace“)
na realizaci schválených akcí.
Rozdělení nákladů na investiční a neinvestiční musí vždy odpovídat tomu, jak účastník podprogramu
dané náklady zaúčtuje. Zaúčtování přitom musí být provedeno v souladu s obecně platnými právními
předpisy a interními směrnicemi účastník podprogramu. Správce podprogramu závazně stanoví
účelový znak.
Uznatelné náklady u všech dotačních titulů jsou ty, které vznikly nejdříve den po podání žádosti
na podatelnu MMR a souvisí výhradně s realizací akce.
Náklady na povinnou publicitu spojené s realizací projektu jsou při dodržení všech pravidel publicity
uznatelnými náklady projektu do výše max. 1% z celkových uznatelných nákladů a ne více než
5 tisíc Kč. Forma propagace musí odpovídat charakteru projektu a z tohoto pohledu bude
i posuzována uznatelnost těchto nákladů.
Povinná finanční spoluúčast účastníka podprogramu na krytí nákladů realizace akce může být tvořena
dodávkou vlastního materiálů nebo dobrovolnou prací občanů obce. Ocenění hodnoty takto
zabezpečených prací a dodávek musí být doloženo posudkem autorizovaného technika (inženýra)
nebo soudního znalce.

12 Vymezení kontrolní činnosti správce programu
MMR bude zajišťovat věcnou a finanční kontrolu realizace projektů programu a subtitulu
prostřednictvím kontroly jednotlivých akcí. Akce budou kontrolovány podle vydaného Rozhodnutí
podle systému stanoveného vnitřními předpisy MMR v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
V případě, že dotace nebyla použita k účelu, na který byla poskytnuta, případně nebyly dodrženy
podmínky tohoto programu, vystavuje se příjemce dotace sankcím podle § 44 a dalších zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
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pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla). Kontrola je prováděna v souladu s ustanovením
§ 39 citovaného zákona.
Kontrola akce bude prováděna ve třech stupních:
1. předběžná kontrola – kontrola žádostí po formální stránce a po věcné stránce (naplnění cíle
programu). V rámci kontroly je kontrolováno předložení povinných příloh dle znění
podprogramu a dle upřesnění ve výzvě k předkládání žádostí v souladu se zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a dále splnění všech podmínek
podprogramu.
2. průběžná kontrola – namátková kontrola prováděná na místě realizace.
3. následná kontrola – hodnocení plnění závazných podmínek a parametrů programu.
Jestliže účastník programu zjistí, že není schopen zabezpečit realizaci akce v souladu s vydaným
Rozhodnutím o poskytnutí dotace, neprodleně o tom informuje poskytovatele dotace podá návrh na
změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. V takovém případě ministerstvo postupuje ve smyslu
vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku,
v platném znění.
Při kontrole dodržování podmínek poskytnutí a použití dotace podle programu a uplatnění sankcí při
neoprávněném použití nebo zadržení dotace se postupuje podle zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů.
Specifikace sankcí bude obsažena v podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu uvedených
v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

13 Závěrečné vyhodnocení programu
Závěrečné vyhodnocení programu bude prováděno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu
na financování programů reprodukce majetku a Pokynu č. R 1-2010.
Závěrečné vyhodnocení programu, které předloží správce programu Ministerstvu financí ČR, bude
obsahovat:


přehled o čerpání prostředků státního rozpočtu na financování programu,



zprávu o plnění cílů programu stanovených v dokumentaci programu,



dosažené hodnoty indikátorů a parametrů stanovené Ministerstvem financí,



řádné odůvodnění odchylek od cílů, indikátorů a parametrů stanovených v dokumentaci
programu

Závěrečné vyhodnocení programu bude předloženo Ministerstvu financí ČR po ukončení závěrečného
vyhodnocení všech akcí programu.
K závěrečnému vyhodnocení akce předloží účastník programu ve lhůtě stanovené správcem
programu v Rozhodnutí zprávu, která bude obsahovat náležitosti stanovené v § 6 vyhlášky
Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce
majetku, v platném znění, a v Metodickém pokynu správce programu.
V případě, že správce programu zjistí porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených
v Rozhodnutí, případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, předá zjištění místně
příslušnému finančnímu úřadu jako podnět k zahájení řízení ve věci odvodu za porušení rozpočtové
kázně.
V případě, že správce programu nezjistí porušení podmínek účasti státního rozpočtu uvedených
v Rozhodnutí, případně jiné neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu, závěrečné
vyhodnocení ukončí vydáním formuláře Závěrečného vyhodnocení akce ze systému EDS/SMVS.
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Neuznatelné náklady jsou náklady na přípravu žádosti, na zhotovení projektové dokumentace a na
odměny manažerů.
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14 Vymezení jednotlivých podprogramů
14.1 Podprogram 117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
14.1.1 Cíl podprogramu
Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené
lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně
možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem programu je
připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak
vzniku oblastí se sociální segregací.

14.1.2 Rozdělení podprogramu na dotační tituly (dále jen „DT“)
DT 1 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území MSK, ÚK a KVK
DT 2 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území ČR vyjma krajů uvedených
v dotačním titulu 1

14.1.3 Příjemce dotace
Příjemcem dotace je obec, kraj.

14.1.4 Výše dotace
Dotace bude poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní
i horní limity dotace budou upřesněny ve výzvě k předkládání žádostí.
Dotaci nebude možné užít na sanace ekologických zátěží, na náklady spojené s přípravou a podáním
žádosti nebo se zhotovením projektové dokumentace a jiné projektové činnosti (např. studie
proveditelnosti apod.)
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14.1.5 Harmonogram podprogramu 117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených
lokalitách
EDS
Název

Číslo
řádku

Harmonogram přípravy a realizace podmnožiny dotačního subtitulu
Evidenční
číslo

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Termíny

D 16 120
117D08100

Odpovídá

Zahájení

Ukončení

Závaznost
ukončení

10010

Vypracování návrhu dokumentace

Správce PG

21.10.2015

30.11.2015

MAX

10015

Předložení návrhu dokumentace

Správce PG

17.12.2015

17.02.2016

MAX

10030

Vypracování návrhu změny dokumentace

Správce PG

09.09.2017

31.10.2018

MAX

10050

Realizace

Správce PG

27.02.2016

31.12.2023

MAX

10055

Vypracování návrhu závěrečného vyhodnocení

Správce PG

01.07.2024

30.06.2025

MAX

10060

Předložení návrhu závěrečného vyhodnocení MF, nebo vládě

Správce PG

01.07.2025

31.12.2025

MAX

Útvar správce Odbor regionální politiky
Vyřizuje

Mgr. Zdena Tuhá

telefon

Schválil

Mgr. František Kubeš,p.z.

datum

224 864 194
podpis

Schvalující útvar odb. 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
Vypracoval

Ing. Blanka Rezková

telefon

Schválil

Ing. Pavel Kouřil

datum

257 042 847
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podpis

14.1.6 Parametry podprogramu 117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
EDS

Parametry podmnožiny dotačního subtitulu

Název

Kód

D 16 142
Evidenční
číslo

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Název

Měrná jednotka

Hodnota

Závaznost

Min.
hodnota

117D08100

Max.
hodnota

Datum
dodažení

Závazný
na akci

32007 odstraněný objekt určený k rekreaci

ks

30,00

MIN

31.12.2023

Ne

36001 obestavěný prostor odstraněné stavby

m3

946 098,00

MIN

31.12.2023

Ne

36002 odstraněná bytová jednotka

ks

2 567,00

MIN

31.12.2023

Ne

36003 odstraněný objekt (bydlení)

ks

250,00

MIN

31.12.2023

Ne

36004 odstraněný objekt (občanská vybavenost)

ks

150,00

MIN

31.12.2023

Ne

36005 odstraněný objekt (ostatní využití)

ks

150,00

MIN

31.12.2023

Ne

36006 odstraněný objekt (rekreace/ubytování)

ks

200,00

MIN

31.12.2023

Ne

36007 revitalizovaná plocha

m2

232 819,00

MIN

31.12.2023

Ne

Útvar správce Odbor regionální politiky
Vyřizuje

Mgr. Zdena Tuhá

telefon

Schválil

Mgr. František Kubeš,p.z. odboru regionální politiky

datum

224 864 194
podpis

Schvalující útvar odb. 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
Vypracoval

Ing. Blanka Rezková

telefon

Schválil

Ing. Pavel Kouřil

datum
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257 042 847
podpis

14.1.7 Bilance podprogramu 117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
EDS

Bilance potřeb a zdrojů podmnožiny dotačního subtitulu

Název

D 16 170
Evidenční
číslo

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

117D08100

Částky jsou uvedeny v Kč.

Kód

Název

Před 2018

2018

2019

2020

2021

2022

Od 1.1.
2023

Celkem

20 584 692,76

Závaznost

701s

Náklady přípravy a zabezpečení projektu

12 208 049,42

8 376 643,34

709s

Náklady budov a staveb

75 098 293,15

173 419 480,09

145 308 923,00

100 000 000,00

100 000 000,00

593 826 696,24

min

74ps

SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

87 306 342,57

181 796 123,43

145 308 923,00

100 000 000,00

100 000 000,00

614 411 389,00

max

7570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

37 025 805,34

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

337 025 805,34

max

7570a

VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu

22 495 925,24

140 478 269,42

162 974 194,66

max

757s

Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

59 521 730,58

140 478 269,42

100 000 000,00

767s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)

27 784 611,99

41 317 854,01

45 308 923,00

79zs

SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

87 306 342,57

181 796 123,43

145 308 923,00

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

500 000 000,00

Útvar správce Odbor regionální politiky
Vyřizuje

Mgr. Zdena Tuhá

telefon

Schválil

Mgr. František Kubeš,p.z. ředitele odboru regionální politiky

datum

224 864 194
podpis

Schvalující útvar odb. 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
Vypracoval

Ing. Blanka Rezková

telefon

Schválil

Ing. Pavel Kouřil

datum

16

min

257 042 847
podpis

114 411 389,00

min

614 411 389,00

max

Min.
hodnota

Max.
hodnota

14.2 Podprogram 117D082 - Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
14.2.1 Cíl podprogramu
Cílem podprogramu je regenerovat území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané
a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít
v dalším rozvoji obce, zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací a vytvořit podmínky pro
stabilizaci území a zároveň do území přinést nové a potřebné funkce. Podprogram je zacílen na
objekty typu brownfieldů, jejichž následné využití bude nepodnikatelského charakteru a které budou
sloužit široké veřejnosti.

14.2.2 Rozdělení podprogramu na dotační tituly (dále jen DT)
DT 1 – Revitalizace a výstavba
V rámci tohoto DT budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu a k jehož
dalšímu využití je plánována výstavba nových objektů sloužících obecnímu zájmu.
Součástí podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, demolice, rekonstrukce,
výstavba objektů.
Podporovány budou aktivity v těchto oblastech:


Obecní dům, obřadní síň.



Škola, školka zřízená v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. veřejnoprávními subjekty
- součástí může být výstavba školní jídelny (dále jen “ŠJ“) za podmínek, že strava
bude poskytována pouze žákům a zaměstnancům školy a ŠJ bude provozována
školou nikoliv externím subjektem.
ZŠ, MŠ bude dále omezena v možnostech pronájmů prostor pro hrazené mimoškolní
aktivity.



Knihovna.



Volně přístupné volnočasové aktivity – bez poplatků.



Veřejné parkoviště, garáže - bez poplatků.



Obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny pouze pro využití obce.



Hasičská zbrojnice.



Kulturní dům (omezeno komerční využití).



Klubovny pro lokální spolky.



Místní veřejná sportoviště určená především pro spádovou oblast (koupaliště,
brusliště), omezeno profesionální využití, pronájem.

Podpořená aktivita nesmí být koncipována za účelem provozování ekonomické činnosti 1.
Ekonomická činnost je povolena pouze jako podpůrná aktivita do 20% celkové využívané
kapacity2 daného objektu a musí být stejného charakteru, jako je zaměření hlavní činnosti.
Podpořená infrastruktura nesmí být vyhrazená konkrétnímu uživateli, ale musí být
zpřístupněna všem uživatelům, kteří o její užívání projeví zájem.
1

ekonomickou činností se rozumí nabízení zboží/služeb na trhu bez ohledu na ziskovost resp. právní formu subjektu, který tuto
činnost vykonává
2

Předmětná infrastruktura může být využívána částečně k ekonomické činnosti, tato činnost však musí být pouze vedlejší
(doplňková) a současně platí, že k vedlejší ekonomické činnosti může být využita v rozsahu max. 20% celkové roční kapacity
dané infrastruktury a tato činnost musí být přímo spojena s provozem infrastruktury a být pro něj nezbytná, nebo být
neoddělitelně spojena s hlavním nehospodářským využitím infrastruktury. Hospodářské a nehospodářské činnosti musejí
spotřebovávat stejné vstupy (materiál, zařízení, pracovní sílu nebo fixní kapitál) a pro jejich oddělení je požadováno oddělené
účetnictví.
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Podpořená infrastruktura musí být provozována účastníkem podprogramu popř. jím zřízenou
právnickou osobou.
DT2 – Revitalizace a rekonstrukce
V rámci tohoto DT budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu
a k jehož dalšímu využití je plánována rekonstrukce původních objektů k následnému
obecnímu využití. Součástí podpořeného projektu může být revitalizace zeleně, demolice a
rekonstrukce objektů.
Podporované aktivity se shodují s popsanými aktivitami v rámci DT1.
DT3 – Revitalizace
V rámci tohoto DT budou podpořeny projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu
a k jehož dalšímu využití je plánována především revitalizace zeleně včetně možného
zbudování zón aktivního a pasivního odpočinku. Součástí podpořeného projektu může
být
demolice
objektů,
revitalizace
zeleně,
parkové
úpravy,
vybudování
dětského/workoutového hřiště, odpočinkové zóny.
Výstavba infrastruktury z veřejných prostředků, která je budována v zájmu široké veřejnosti
a jež nebude v budoucnu ekonomicky využívána (např. parky a hřiště otevřené široké
veřejnosti), nezakládá veřejnou podporu.

14.2.3 Příjemce dotace
Příjemcem dotace je obec, kraj

14.2.4 Výše dotace
Dotace bude poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, dolní
i horní limity dotace budou upřesněny ve výzvě k předkládání žádostí.
Dotaci nebude možné užít na sanace ekologických zátěží, přípravu a podání žádosti nebo na výdaje
spojené se zhotovením projektové dokumentace a jiné projektové činnosti.
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14.2.5 Harmonogram podprogramu 117D082 Regenerace brownfieldů pro
nepodnikatelské využití
EDS
Název

Číslo
řádku

Harmonogram přípravy a realizace podmnožiny dotačního subtitulu
Evidenční
číslo

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Termíny

D 16 120
117D08200

Odpovídá

Zahájení

Ukončení

Závaznost
ukončení

10010

Vypracování návrhu dokumentace

Správce PG

09.09.2017

31.10.2018

MAX

10050

Realizace

Správce PG

30.11.2018

31.12.2023

MAX

10055

Vypracování návrhu závěrečného vyhodnocení

Správce PG

01.07.2024

30.06.2025

MAX

10060

Předložení návrhu závěrečného vyhodnocení MF, nebo vládě

Správce PG

01.07.2025

31.12.2025

MAX

Útvar správce Odbor regionální politiky
Vyřizuje

Mgr. Zdena Tuhá

telefon

Schválil

Mgr. František Kubeš,p.z. ředitele odboru

datum

224 864 194
podpis

Schvalující útvar odb. 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
Vypracoval

Ing. Blanka Rezková

telefon

Schválil

Ing. Pavel Kouřil

datum
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257 042 847
podpis

14.2.6 Parametry podprogramu 117D082 Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
EDS
Název

Kód

Parametry podmnožiny dotačního subtitulu

D 16 142
Evidenční
číslo

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Název

Měrná jednotka

Hodnota

Závaznost

Min.
hodnota

117D08200

Max.
hodnota

Datum
dodažení

Závazný
na akci

36009 obestavěný prostor odstraněných objektů

m3

123 000,00

MIN

31.12.2023

Ne

36011 odstraněný objekt občanská vybavenost

ks

17,00

MIN

31.12.2023

Ne

36012 odstraněný objekt ostatní využití

ks

17,00

MIN

31.12.2023

Ne

36013 parkoviště-plocha

m2

1 300,00

MIN

31.12.2023

Ne

36014 rekonstruovaný objekt - občanská vybavenost

ks

9,00

MIN

31.12.2023

Ne

36015 rekonstruovaný objekt - obecní dům

ks

12,00

MIN

31.12.2023

Ne

36016 rekonstruovaný objekt - sportovního charakteru a využití

ks

8,00

MIN

31.12.2023

Ne

36017 rekonstruovaný objekt - vzdělávání

ks

6,00

MIN

31.12.2023

Ne

36018 rekonstruovaný objekt -kulturního charakteru a využití

ks

8,00

MIN

31.12.2023

Ne

36019 revitalizovaná plocha - celková

m2

500 000,00

MIN

31.12.2023

Ne

36020 revitalizovaná plocha - pro volnočasové aktivity

m2

70 000,00

MIN

31.12.2023

Ne

36021 revitalizovaná plocha - zeleň

m2

140 000,00

MIN

31.12.2023

Ne

36022 výstavba-objekt - kulturního charakteru a využití

ks

3,00

MIN

31.12.2023

Ne

36023 výstavba-objekt - občanská vybavenost

ks

4,00

MIN

31.12.2023

Ne

36024 výstavba objekt - obecní dům

ks

7,00

MIN

31.12.2023

Ne

36025 výstavba objekt - sportovního charakteru a využití

ks

8,00

MIN

31.12.2023

Ne

36026 výstavba objekt - vzdělávání

ks

2,00

MIN

31.12.2023

Ne

36027 Počet odstraněných objektů

ks

34,00

MIN

31.12.2023

Ne

36029 Revitalizovaná plocha - celý pozemek dotčený demolicí

m2

210 000,00

MIN

31.12.2023

Ne
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14.2.7 Bilance podprogramu 117D082 Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
EDS

Bilance potřeb a zdrojů podmnožiny dotačního subtitulu

Název

D 16 170
Evidenční
číslo

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

117D08200

Částky jsou uvedeny v Kč.

Kód

Název

Před 2018

2018

2019

2020

2021

2022

Od 1.1.
2023

Celkem

Závaznost

701s

Náklady přípravy a zabezpečení projektu

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

300 000 000,00

709s

Náklady budov a staveb

692 000 000,00

1 292 000 000,00

1 292 000 000,00

3 276 000 000,00

min

74ps

SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

792 000 000,00

1 392 000 000,00

1 392 000 000,00

3 576 000 000,00

max

7570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

396 000 000,00

696 000 000,00

696 000 000,00

1 788 000 000,00

max

757s

Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

396 000 000,00

696 000 000,00

696 000 000,00

1 788 000 000,00

767s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)

396 000 000,00

696 000 000,00

696 000 000,00

1 788 000 000,00

min

79zs

SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

792 000 000,00

1 392 000 000,00

1 392 000 000,00

3 576 000 000,00

max

Útvar správce Odbor regionální politiky
Vyřizuje

Mgr. Zdena Tuhá

telefon

Schválil

Mgr. František Kubeš,p.z. ředitele odboru

datum

224 864 194
podpis

Schvalující útvar odb. 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
Vypracoval

Ing. Blanka Rezková

telefon

Schválil

Ing. Pavel Kouřil

datum
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257 042 847
podpis

min

Min.
hodnota

Max.
hodnota

14.3 Podprogram 117D083 - Tvorba studií a analýz možností využití regenerovaných
ploch
14.3.1 Cíl podprogramu
Podprogram umožní vytvořit a zpracovat studie využitelnosti regenerovaných ploch pro území zvlášť
významného rozsahu, které budou uvedené jmenovitě v usnesení vlády.

14.3.2 Příjemce dotace
Příjemcem dotace je obec nebo kraj.

14.3.3 Výše dotace
Dotace bude poskytována až do výše 85% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce, dolní
i horní limity dotace budou upřesněny ve výzvě k předkládání žádostí.
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14.3.4 Harmonogram podprogramu 117D083 Tvorba studií a analýz možností využití
regenerovaných ploch
EDS
Název

Číslo
řádku

Harmonogram přípravy a realizace podmnožiny dotačního subtitulu
Evidenční
číslo

Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

Termíny

D 16 120
117D08300

Odpovídá

Zahájení

Ukončení

Závaznost
ukončení

10010

Vypracování návrhu dokumentace

Správce PG

09.09.2017

31.10.2018

MAX

10050

Realizace

Správce PG

30.11.2018

31.12.2023

MAX

10055

Vypracování návrhu závěrečného vyhodnocení

Správce PG

01.07.2024

30.06.2025

MAX

10060

Předložení návrhu závěrečného vyhodnocení MF, nebo vládě

Správce PG

01.07.2025

31.12.2025

MAX

Útvar správce Odbor regionální politiky
Vyřizuje

Mgr. Zdena Tuhá

telefon

Schválil

Mgr. František Kubeš,p.z. ředitele odboru

datum

224 864 194
podpis

Schvalující útvar odb. 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
Vypracoval

Ing. Blanka Rezková

telefon

Schválil

Ing. Pavel Kouřil

datum
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257 042 847
podpis

14.3.5 Parametry podprogramu 117D083 Tvorba studií a analýz možností využití regenerovaných ploch
EDS

Parametry podmnožiny dotačního subtitulu

Název

Kód

D 16 142
Evidenční
číslo

Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

Název

Měrná jednotka

36008 analýzy a studie

ks

Hodnota

Závaznost

6,00

Útvar správce Odbor regionální politiky
Vyřizuje

Mgr. Zdena Tuhá

telefon

Schválil

Mgr. František Kubeš,p.z. ředitele odboru

datum

224 864 194
podpis

Schvalující útvar odb. 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
Vypracoval

Ing. Blanka Rezková

telefon

Schválil

Ing. Pavel Kouřil

datum

14

257 042 847
podpis

MIN

Min.
hodnota

117D08300

Max.
hodnota

Datum
dodažení

Závazný
na akci

31.12.2023

Ne

14.3.6 Bilance podprogramu 117D083 Tvorba studií a analýz možností využití regenerovaných ploch
EDS

Bilance potřeb a zdrojů podmnožiny dotačního subtitulu

Název

D 16 170
Evidenční
číslo

Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů

117D08300

Částky jsou uvedeny v Kč.

Kód

Název

Před 2018

2018

2019

2020

2021

2022

Od 1.1.
2023

Celkem

Závaznost

713s

Náklady na nehmotný majetek

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

15 000 000,00

min

74ps

SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

15 000 000,00

max

7570

VDS - rozpočet kapitoly správce programu

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

12 000 000,00

max

757s

Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

12 000 000,00

767s

Vlastní zdroje účastníka programu (VZ)

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3 000 000,00

min

79zs

SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

15 000 000,00

max

Útvar správce Odbor regionální politiky
Vyřizuje

Mgr. Zdena Tuhá

telefon

Schválil

Mgr. František Kubeš,p.z. ředitele odboru

datum

224 864 194
podpis

Schvalující útvar odb. 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství
Vypracoval

Ing. Blanka Rezková

telefon

Schválil

Ing. Pavel Kouřil

datum

25

257 042 847
podpis

Min.
hodnota

Max.
hodnota

