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Pro příjemce, kteří mají tento metodický dopis uveden jako závazný v Právním aktu o poskytnutí/ 

převodu podpory, je metodický dopis v platnosti po celou dobu realizace/udržitelnosti projektu, pokud 

je relevantní. 

Kapitola 8.6.2 Způsobilé výdaje 

Do této kapitoly Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 2, výzvy Fázované projekty se 

doplňuje následující text: 

 Věcné příspěvky v OP VVV 

Věcné příspěvky lze využít v projektu OP VVV pouze za předpokladu, že nebyly pořízené z ESIF, splňují 

níže uvedené podmínky a zároveň slouží jako způsob zajištění spolufinancování projektu ze strany 

žadatele/příjemce.  

Za věcný příspěvek je pro účely posouzení způsobilosti v rámci OP VVV možné považovat poskytnutí:  

stavebních prací, zboží, služeb, pozemků, staveb, neplacené dobrovolné práce, 

a to při splnění podmínky, že výdaje spojené s jejich nákupem/pořízením nebyly hrazeny z projektu 

realizovaného v rámci OP VVV, nebo projektu, který hodlá žadatel/příjemce tímto věcným příspěvkem 

spolufinancovat. Dále platí, že věcný příspěvek nebyl pořízen z ESIF. 

Věcné příspěvky jsou způsobilé pouze do výše spolufinancování projektu žadatelem/příjemcem, 

stanoveného ze skutečně čerpaných celkových způsobilých výdajů projektu. Bližší informace 

k spolufinancování projektu jsou uvedené v kapitole 8.1.5. 

Věcný příspěvek je možné poskytnout v dané výzvě pouze za předpokladu, že druh tohoto věcného 

příspěvku viz výše, je způsobilým výdajem dané výzvy a splňuje/pomáhá naplnit účel projektu a tudíž 

je nezbytný pro jeho realizaci. 

Obecně pro věcné příspěvky platí: 

1) Veřejná podpora poskytnutá na projekt, jehož součástí jsou věcné příspěvky, nesmí po odečtení 

věcných příspěvků přesáhnout celkové způsobilé výdaje na konci projektu, tj. financování 

z veřejných zdrojů nesmí na konci projektu převyšovat skutečně vzniklé a uhrazené výdaje, tedy 

částku bez způsobilých výdajů v podobě věcných příspěvků. 

2) Hodnota přisuzovaná věcným příspěvkům nepřesahuje ceny obvyklé v místě a čase a pro dané 

plnění. 

3) Hodnotu a poskytnutí věcného příspěvku lze nezávisle posoudit a ověřit. 

4) V případě, že se žadatel/příjemce rozhodne využít pro spolufinancování projektu věcný příspěvek, 

uvede a popíše způsob a formu jeho poskytnutí již v žádosti o podporu (do textového pole příslušné 

klíčové aktivity projektu v IS KP14+) a současně v rozpočtu vytvoří samostatnou položku rozpočtu 

s označením, že se jedná o věcný příspěvek.  

Poskytnutý věcný příspěvek příjemce zahrnuje do soupisek dokladů jednotlivých žádostí o platbu 

(průběžných a/nebo závěrečné). Při zařazování věcného příspěvku do soupisky výdajů musí být vždy 

dodrženo pravidlo, že výše věcného příspěvku nepřekročí výši vlastního spolufinancování dosud 

vyúčtovaných způsobilých výdajů.  
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Znalecký posudek a další dokumenty prokazující hodnotu věcného příspěvku popř. další 

požadované dokumenty příjemce předkládá v nejbližší průběžné ZoR projektu, která následuje 

po zahrnutí (použití) věcného příspěvku do projektu. 

5) Věcné příspěvky se využívají výhradně na spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP VVV 

ze strany žadatele/příjemce. 

6) V případě, že je v rámci dané výzvy umožněno vložení věcného příspěvku v podobě majetku, je 

zapotřebí pro účely doložení způsobilých výdajů prokázat jak vlastnictví, tak hodnotu tohoto 

věcného příspěvku. 

 

Věcný příspěvek ve formě pozemku, nemovitosti, movitého majetku - materiálu (zboží) 

V případě poskytnutí pozemku nebo nemovitosti je jeho hodnota stanovena na základě znaleckého 

posudku, který bude vyhotoven soudním znalcem na základě zákona o oceňování majetku a související 

platné legislativy, přičemž hodnota věcného příspěvku nesmí překročit limit 10 % celkových 

způsobilých výdajů projektu. Současně platí, že nákup pozemku či nemovitosti je v rámci dané výzvy 

umožněn a je nezbytný pro realizaci daného projektu. V případě, že se žadatel/příjemce rozhodne 

poskytnout pro spolufinancování vlastní pozemek nebo nemovitost, musí platit, že na daném pozemku či 

nemovitosti budou probíhat klíčové aktivity daného projektu. 

Vlastnický vztah k nemovitosti je dokládán obvykle výpisem z katastru nemovitostí. V případě, 

že vlastnické právo není ještě zaneseno v katastru nemovitostí, je možné doložit vlastnictví 

prostřednictvím návrhu na vklad do katastru nemovitostí potvrzeného katastrálním úřadem 

a smlouvou o nabytí vlastnického práva (např. kupní smlouva, darovací smlouva, atp.). Ocenění 

nemovitosti je dokládáno prostřednictvím znaleckého posudku, který bude vyhotoven soudním 

znalcem na základě zákona o oceňování majetku a související platné legislativy. Tento posudek nesmí 

být starší než 6 měsíců před zahrnutím (použitím) věcného příspěvku do projektu v rámci příslušné 

klíčové aktivity (tj. lhůta 6 měsíců se počítá od data, kdy byla zahájena realizace aktivity, v rámci které 

byl věcný příspěvek do projektu zahrnut). Použití nemovitosti jako věcného příspěvku podléhá 

podmínce, že nemovitost nesměla být dříve financována z ESIF. 

Vlastnictví movitého majetku je z hlediska požadovaných dokladů řádně doloženo (například 

předložením skladní/inventární karty majetku). Hodnota vloženého majetku/materiálu je doložena 

prostřednictvím znaleckého posudku, který bude vyhotovován soudním znalcem na základě zákona 

o oceňování majetku a související platné legislativy. Tento posudek nesmí být starší než 6 měsíců 

před zahrnutím (použitím) věcného příspěvku do projektu v rámci příslušné klíčové aktivity. Hodnota 

majetku/materiálu může být také doložena kupní smlouvou (fakturou) v případě, že byl 

majetek/materiál příjemcem pořízen nejdéle 6 měsíců před zahrnutím (použitím) věcného příspěvku 

do projektu v rámci příslušné klíčové aktivity (cena majetku/materiálu však musí být v místě a čase 

obvyklá). Použití majetku/materiálu jako věcného příspěvku podléhá podmínce, že nesměl být dříve 

financován z ESIF. 

Věcný příspěvek formou neplacené dobrovolné práce 

V případě věcných příspěvků ve formě neplacené dobrovolné práce se hodnota této práce určuje 

na základě ověřeného objemu vynaložené pracovní doby (např. dle pracovního výkazu) a sazby 

používané při odměňování za rovnocennou práci. Při tomto druhu věcného příspěvku není ze strany 
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ŘO vyžadována evidence v účetnictví příjemce. Dobrovolná práce může být žadatelem/příjemcem 

zahrnuta do povinného spolufinancování projektu při splnění následujících podmínek: 

– může se jednat pouze o dobrovolnickou práci organizovanou prostřednictvím dobrovolnických 

center, akreditovaných jako vysílající organizace dle zákona o dobrovolnické službě; 

– dobrovolnická centra musí mít s dobrovolníkem uzavřenou smlouvu, musí garantovat výkon jeho 

práce v souladu s platnou legislativou a také potvrzovat pro organizaci evidenci rozsahu 

odvedené práce. 

Věcný příspěvek ve formě služeb, stavebních prací 

V případě věcných příspěvků ve formě služeb, stavebních prací se hodnota určuje na základě průzkumu 

trhu nebo znaleckého posudku. Znalecký posudek musí být vyhotoven soudním znalcem na základě 

zákona o oceňování majetku a související platné legislativy. Tento posudek nesmí být starší 

než 6 měsíců před zahrnutím (použitím) věcného příspěvku do projektu v rámci příslušné klíčové 

aktivity. Pro běžně poskytované služby je možné provést ocenění formou provedení průzkumu trhu, 

s porovnáním nejméně 3 nabídek. 

  


