
117D918 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních 

pohromách v roce 2017 

 

Zásady podprogramu pro poskytování dotací na obnovu obecního a 

krajského majetku postiženého živelní pohromou v roce 2017 

 
Termín pro podávání žádostí:  16.10.2017 - 22.01.2018 (do 12.00 hod) 
 

Základní podmínky pro poskytnutí podpory  

Podprogram je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní 

pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek 

pohromou zničený. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, 

veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení 

preventivní infrastruktury.  

Podprogram není určen na vybudování nových protipovodňových opatření, na podporu 

obnovy bytového fondu ani k úhradě prvotních nákladů spojených s odstraňováním náplav, 

vyvrácených nebo zlomených dřevin, stavební sutě a zbytků zničených objektů. 

 

Vymezení příjemce podpory  

Účastníkem podprogramu jsou obce a kraje postižené živelní pohromou v roce 2017, pokud 

pro jejich území v jejím důsledku podle zákona č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově 

území:  

 byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 1,  

 nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav – dotační titul č. 2 

 

Uznatelnými náklady jsou přímé náklady realizace akce (stavební část), náklady na 

projektovou dokumentaci a náklady zajištění realizace akce (odborný, technický nebo autorský 

dozor). Náklady na povinnou publicitu spojené s realizací projektu jsou při dodržení všech 

pravidel publicity (čl. 13) uznatelnými náklady projektu do výše max. 1% z celkových 

uznatelných nákladů a ne více než 5 tisíc Kč. 3.7  

Neuznatelnými náklady jsou náklady na zpracování žádosti o dotaci, náklady na provedení 

výběrového řízení, náklady na odměny manažerů jakož i případné náklady na vybudování 

nového protipovodňového opatření, i když je součástí projektu. 

 

Forma podpory a uznatelné náklady  

Podpora se poskytuje jako systémová investiční nebo neinvestiční účelová dotace (dále jen 

„dotace“) na realizaci schválených akcí.  



Investiční dotace je dotace na investiční akci, jejíž náklady jsou spojené s pořízením majetku 

nebo s jeho obnovou, při níž je majetek zhodnocován, jako např. při obnově celého 

kanalizačního řadu, rekonstrukci celého oplocení nebo při obnově komunikace spočívající ve 

výměně povrchu (např. dlážděný za živičný) bez zvyšování únosnosti, případně i s náklady na 

údržbu a opravu majetku, pokud jsou součástí investiční akce.  

Neinvestiční dotace je dotace na neinvestiční akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a 

opravou majetku (např. obnova části kanalizace, části oplocení, oprava jednotlivých míst 

komunikace, apod.), nedochází-li ke zhodnocování majetku. Opravou se rozumí zpravidla 

výměna původního za nové při zachování funkčnosti nebo uvedení do předchozího nebo do 

provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy 

s použitím i jiných než původních materiálů, dílů součástí nebo technologií, pokud tím nedojde 

k technickému zhodnocení. 

 

Výše podpory  

Dotační titul č. 1  

Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 90 

% skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.  

V případě, že výše vlastních nákladů akcí obce přesáhne 25 % rozpočtu obce v roce 2017, může 

obec požádat o výjimku na úhradu 100 % vynaložených uznatelných přímých nákladů. Žádost 

o výjimku je součástí žádosti o dotaci (vložit jako další přílohu žádosti).  

Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč.  

Dotační titul č. 2  

Obcím bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 70 

% skutečně vynaložených uznatelných přímých nákladů akce.  

Dolní limit dotace na jednu akci činí 200 tis. Kč. Horní limit dotace nebo počet dotovaných akcí 

pro jednoho účastníka podprogramu může být z důvodu velkého počtu žádostí na základě 

doporučení hodnotitelské komise omezen. 

 

 

Podrobnější info na tel.: +420 224 861 282 v úřední dny nebo na: 

http://www.mmr.cz/getmedia/d98cd4cd-3b89-4250-863a-

095f309f5726/!Zivly2017_Zasady-RM46-2017_cj-41985.pdf 
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