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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ 

 

METODICKÝ DOPIS č. 8/2021 

ředitele odboru evropských fondů  

ze dne 11. listopadu 2021 

o udělení výjimky z Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól 

růstu ČR 

Na základě podnětu zaměstnanců ŘO a příjemců a s ohledem na pokračující výrazný růst cen 

stavebních prací a materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví ve druhém pololetí 

roku 2021, se pro projekty předložené v rámci 61. výzvy Operačního programu Praha – pól 

růstu ČR (dále jen OP PPR) uděluje výjimka z vymezení nezpůsobilých výdajů. 

Rada hl. m. Prahy schválila dne 6. září 2021 vyhlášení výzvy č. 61 Navýšení kapacity zařízení 

pro poskytování péče o děti. Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti 

rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení 

povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání. V projektech v rámci výzvy č. 61 

budou podpořeny stavby, přístavby či stavební úpravy objektů a budov za účelem vytvoření 

nových kapacit zařízení péče o děti v denním režimu dle zákona o dětské skupině 

č. 247/2014 Sb. 

V oblasti stavebnictví dochází k nárůstu cen jak na poli cen stavebních prací, tak v oblasti cen 

materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví. Dle dat publikovaných Českým 

statistickým úřadem došlo k meziročnímu (změna oproti roku 2020) nárůstu cen za měsíc 

srpen o 6,6 % v rámci cen stavebních prací a o 16 % v rámci cen materiálů a výrobků 

spotřebovávaných ve stavebnictví. Za měsíc září činil meziroční nárůst cen 6,8 % v cenách 

stavebních prací a 16,5 % v cenách materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví. 

Trend nárůstu cen je vyjádřen grafem vývoje indexu cen stavebních prací (zdroj: ČSÚ): 
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Na základě výše uvedených informací se lze důvodně domnívat, že nárůst cen v oblasti 

stavebnictví negativně ovlivní realizaci projektů předložených do výzvy č. 61. Projekty se 

budou muset vypořádat s cenovým nárůstem s ohledem na fakt, že od předložení žádosti 

o podporu přes hodnocení, ex ante kontrolu, uzavření smlouvy a vlastní realizaci projektů 

uběhne několik měsíců. Pokud bude výrazný růst cen v oblasti stavebnictví pokračovat i dále, 

lze očekávat, že rozpočty stavebních výdajů předložené v žádostech o podporu nebudou 

v době realizace projektů dostatečné pro financování původních projektových záměrů. Tento 

fakt může vést k tomu, že příjemci projektů v rámci výzvy č. 61 nebudou schopni či ochotni 

schválené projekty realizovat v původním rozsahu či vůbec a nebude efektivně čerpána 

alokace celého programu včetně plnění účelu výzvy.  

V kap. 17.9 Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR je uvedeno, že mezi nezpůsobilými 

výdaji projektu je mj. položka „rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy“.  

S ohledem na výše uvedené a dále také s ohledem na fakt, že se jedná o výjimečnou situaci 

na konci programového období, se pro projekty předkládané do 61. výzvy uděluje výjimka 

z kap. 17.9 Pravidel pro žadatele a příjemce, a to následovně: 

- Součástí rozpočtu projektu může být položka „rezerva na stavební práce“ ve výši 

maximálně 15 % rozpočtu určeného na stavební práce vč. materiálu (s ohledem na 

trend nárůstu cen stavebních prací a materiálů v posledních měsících) nad ceny dané 

cenovou soustavou (například ÚRS, RTS) 

- Položka „rezerva na stavební práce“ bude čerpána pouze na stavební práce, a pouze 

v případě, kdy dojde k dalšímu nárůstu cen ve stavebnictví a příjemce obdrží nabídky 

od dodavatelů převyšující původní v žádosti o podporu předpokládanou cenu zakázky 

na stavební práce; žadatel/příjemce bude povinen čerpání položky „rezerva na 

stavební práce“ řádně zdůvodnit a doložit 

- V rozpočtu projektu v IS KP14+ bude položka „rezerva na stavební práce“ uvedena 

jako investiční 

Výjimka se vztahuje na všechny projekty v dané výzvě, které v rámci podané žádosti o 

podporu uvedou v rozpočtu projektu položku s názvem „rezerva na stavební práce“. 

Projekty, které výjimku využijí, musí splnit následující: 

1. jedná se o projekt předložený v rámci 61. výzvy OP PPR, 

2. rozpočet projektu obsahuje stavební výdaje, 

3. položka rozpočtu „rezerva na stavební práce“ je investiční, v maximální výši 15 % 

rozpočtu na stavební práce vč. materiálu a při jejím využití je příjemce povinen čerpání 

řádně zdůvodnit a doložit. 

Výše uvedená výjimka z Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR neodporuje Jednotnému 

metodickému prostředí, neboť vymezení rezervy jakožto nezpůsobilého výdaje nevychází 

z Jednotného metodického prostředí. 

 ……..podepsáno elektronicky……… 
 

 Ing. Karel Andrle 
 ředitel odboru evropských fondů 
 Magistrát hl. m. Prahy 


