
 

 

Souhrnné základní informace - Fiche č. 1 

 

1. Základní údaje 

Název Fiche a její číselné označení:  Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí; č. 1 

Vazba na opatření PRV:   III.2.1.1. Obnova a rozvoj vesnic, záměr a) 

 

2. Vymezení Fiche 

Předmětem této Fiche je zajištění dobré dopravní dostupnosti, kvalitní technické infrastruktury a 

přívětivého vzhledu obcí, jako základního předpokladu kvalitního života na venkově i rozvoje 

podnikatelských aktivit. 

 

3. Příjemci dotace 

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Oblasti podpory (typy aktivit) 

Vhodnými aktivitami jsou především projekty zaměřené na obnovu místních komunikací, 

budování sítí technické infrastruktury a úpravu veřejných prostranství obcí. 

 Dotaci lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v příslušné Fichi 

 Pokud je v kódu stanoven limit způsobilých výdajů, nelze částku přesahující toto omezení 

zahrnout do způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (tj. nelze z nich 

vypočítávat dotace) 

 Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou realizovány (vynaloženy) 

následující formou:  

1) bezhotovostní platbou – prostřednictvím bankovního účtu žadatele 

2) hotovostní platbou – maximálně do výše 100 000 Kč v rámci jednoho projektu 

3) věcným plněním lze realizovat pouze stavební výdaje 



 Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého je 

stanovena dotace, pro jednotlivé položky rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu 

stavebních prací RTS, a.s., Brno k datu podpisu smlouvy s dodavatelem. 

Číselník způsobilých výdajů 

kód Způsobilý výdaj 

956 
Výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy, veřejně 
přístupných účelových komunikací a veřejných prostranství obce včetně 
obnovy/výstavby čekáren na zastávkách hromadné dopravy.  

957 
Výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury  

959 
Výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce  

960 
Výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce  

998 
Projektová dokumentace  

 
 
- výdaje na novou výstavbu/obnovu místních komunikací III. a IV. třídy a veřejně přístupných 
účelových komunikací (§6, 7 a 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) včetně jejich 
součástí a příslušenství podle §12 a §13 zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích (např. 
doprovodná vegetace, všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic včetně zastávkových pruhů, 
zpomalovací prahy, propustky, mostky, lávky pro chodce nebo cyklisty, příkopy a jiná povrchová 
odvodňovací zařízení, dopravní značky a značení, zábradlí, svodidla, osvětlení). Hlavním účelem 
komunikace nesmí být značená cyklostezka.  
 
- výdaje na obnovu a vytváření veřejných prostranství obce (např. návsí, parků, hřbitovů, 
parkovišť, chodníků, odstavných a manipulačních ploch a stanovišť kontejnerů pro komunální 
odpad, altánů, orientačních systémů), včetně výdajů na osvětlení, oplocení a venkovního 
mobiliáře (např. lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, 
úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky), 
obnova/doplnění nových prvků na veřejná prostranství (např. estetické prvky, vodní prvky, herní 
prvky – dotaci lze poskytnout pouze na solitérní prvky, které slouží k dotvoření celkového 
charakteru veřejného prostranství) a obnova nebo výstavba čekáren na zastávkách hromadné 
dopravy a obnova nebo výstavba požárních nádrží v intravilánu obce.  
 
- výdaje na budování a/nebo obnovu sítí technické infrastruktury - energetická vedení, 
produktovody, veřejný rozhlas, veřejný bezdrátový rozhlas, kamerový a monitorovací systém, 
informativní měřič rychlosti (vyjma vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu) 
  
- výdaje na parkové úpravy veřejných prostranství obce (terénní úpravy, ohumusování, 
zatravnění, včetně nákladů na osivo, nákup a výsadba květin a dřevin) a na ošetření stávajících 
dřevin  
 
- výdaje na nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce vyjma ručního nářadí - úplný 
výčet techniky pro údržbu veřejných prostranství dle Závazného přehledu maximálních hodnot 
způsobilých výdajů pro opatření III.2.1.1. (viz. dokument Číselník způsobilých výdajů). Efektivita 
využití techniky musí být zdůvodněna v projektu.  

 



Závazný přehled maximálních hodnot (limitů) způsobilých výdajů 

Kód Způsobilý výdaj Limit 

960 

Motorová pila - profi  
27 000 Kč/kus 

Motorová pila vyvětvovací  
25 000 Kč/kus 

Křovinořez  
20 000 Kč/kus 

Plotostřih  
19 000 Kč/kus 

Sekačka na trávu profi  

 
40 000 Kč/kus 

Zahradní traktor  
200 000 Kč/kus 

Přídavná zařízení a příslušenství k zahradním 

traktorům (sekačkám)  
150 000 Kč/kus 

Bubnová sekačka na trávu 
50 000 Kč/kus 

Mulčovač 
30 000 Kč/kus 

Mulčovací adaptér  
10 000 Kč/kus 

Provzdušňovač  
4 000 Kč/kus 

Drtič větví  
8 000 Kč/kus 

Elektrické zahradní nůžky  
4 000 Kč/kus 

Štěpkovač  
40 000 Kč/kus 

Komunální úklidová linka  

1 mil. Kč/malotraktor + 

příslušenství 

Sněhová fréza  
40 000 Kč/kus 

Ostatní, jinde neuvedené  
20 000 Kč/kus 

998 
Projektová dokumentace 

20 000 Kč/projekt 

 

Nezpůsobilé výdaje: 

 Zasíťování pozemků určených k výstavbě 

 Nákup použitého movitého majetku 

 Nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob 

 V případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování 

 Nákup zemědělských výrobních práv 

 Prosté nahrazení investice 

 Osobní a cestovní výdaje 



 DPH pro obce 

 Úroky z půjček a úvěrů 

 Bankovní poplatky 

 

5. Druh a výše dotace 

Režim podpory:    nezakládající veřejnou podporu 

Druh dotace:    přímá nenávratná 

Výše dotace:   90% způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 

Minimální způsobilé výdaje:     200 000 Kč 

Maximální způsobilé výdaje: 1 500 000 Kč 

 

Projekty nesmí zakládat veřejnou podporu dle článku 107 Smlouvy o fungování EU.  
Za podporu neslučitelnou se společným trhem je považována podpora naplňující následující 
znaky:  
1) podpora je poskytnutá z veřejných prostředků – do těchto prostředků spadají i prostředky 
evropských fondů, proto při poskytování podpory z tohoto programu je tento bod splněn vždy.  

2) udělení podpory narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže – pokud podpora 
zvýhodňuje nebo potenciálně zvýhodní jakoukoliv ekonomickou činnost, tedy nabídku zboží 
nebo služeb na trhu, pak je naplněn i tento bod.  

3) podpora je selektivní, zvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby – pokud podpora 
zvýhodňuje konkrétní podnik nebo skupinu podniků a nejedná se o obecné opatření přinášející 
výhodu všem.  

4) podpora ovlivní obchod mezi členskými státy – pokud se jedná o podporu ekonomické 
činnosti, vždy existuje možnost, že bude ovlivněn podnikatel z jiného členského státu.  

Pokud není alespoň jeden z výše uvedených znaků naplněn, nejedná se o veřejnou podporu.  
Za „podnik“ je považována jakákoliv entita, která vyvíjí ekonomickou aktivitu ve smyslu 

definovaném níže bez ohledu na právní formu či neziskový charakter daného subjektu. Pod 

pojem „ekonomická aktivita“ lze zahrnout jakoukoliv činnost spočívající v nabízení zboží a/nebo 

služeb na trhu a to bez ohledu na právní formu, vlastnickou strukturu, způsob financováni a 

neziskový charakter daného projektu. 

 

6. Další informace 

Dalším vodítkem pro zařazení do konkrétní Fiche je číselník způsobilých výdajů (viz. přílohy). 

 


