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Název návrhu: 

Schválení záměru zadat veřejné zakázky „Blažkův dům-inovační centrum 

(rekonstrukce, stavební úpravy)“, „Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ a 

„Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“ 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

1 schvaluje záměr zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Blažkův dům-inovační 

centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“, veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Blažkův 

dům-inovační centrum (interiér)“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Blažkův dům-

inovační centrum (technologie)“ dle důvodové zprávy, 

 

2 schvaluje realizaci a financování projektu Inovační hub Přerov po dobu jeho realizace a 

udržitelnosti dle důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Zastupitelstvo města Přerova 

Realizace investiční akce „Inovační hub Přerov – Blažkův dům“ byla schválena na 14. zasedání 

Zastupitelstva města Přerova dne 24. 8. 2020, usnesení č. 532/14/4/2020 Rozpočtové opatření č. 11, 

12, 14 a 15. 

 

Rada města Přerova 

Na 36. schůzi Rady města Přerova dne 30. 4. 2020, usnesení č. 1344/36/6/2020 bylo schváleno 

Memorandum o spolupráci na vybudování a provozování Inovačního hubu v Přerově mezi 

Olomouckým krajem, Statutárním městem Přerov a OK4 Inovace, zájmovým sdružením právnických 

osob. Jelikož u OK4Inovace od schválení Memoranda o spolupráci Radou města Přerova dne 30. 4. 

2020 proběhla transformace z OK4Inovace na Inovační centrum Olomouckého kraje, bylo Radě města 



Přerova předloženo nové znění Memoranda o spolupráci na vybudování a provozování Inovačního 

hubu Přerov. Memorandum bylo Radou města Přerova schváleno na 44. schůzi dne 27. 8. 2020, 

usnesení č. 1648/44/6/2020. 

Návrh na doporučení schválení záměru zadat veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Blažkův 

dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem 

„Blažkův dům-inovační centrum (interiér)“ a návrh na doporučení schválení realizace a financování 

projektu Inovační hub Přerov byl schválen Radou města Přerova na její 47. schůzi dne 1. 10. 2020, 

usnesení č. 1723/47/6/2020. 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 

Dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Přerova, kapitola první, čl. 1 odst. 4, si Zastupitelstvo 

vyhradilo schválení záměru zadat veřejnou zakázku, jejíž předpokládaná hodnota činí v případě 

veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby nejméně 2.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce nejméně 6.000.000 Kč bez daně z 

přidané hodnoty. Na základě shora uvedeného, na základě požadavku věcného gestora akce na 

přípravu zadávacího řízení a na základě průzkumů a studie proveditelnosti zpracované Inovačním 

centrem Olomouckého kraje, předkládá Odbor řízení projektů a investic, Oddělení řízení projektů, 

veřejných zakázek a dotací návrh schválení záměru zadat veřejnou zakázku „Blažkův dům-inovační 

centrum (rekonstrukce, stavební úpravy)“, veřejnou zakázku „Blažkův dům-inovační centrum 

(interiér)“ a veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Blažkův dům-inovační centrum (technologie)“. 

 

Jednou z povinných příloh k žádosti o dotaci je příloha prokazující tzv. finanční realizovatelnost 

projektu neboli zajištění financování výdajů na realizaci projektu. V případě obcí a krajů postačuje 

schválení projektu zastupitelstvem nebo radou, přičemž souhlas s realizací a financováním projektu 

musí být udělen na celou dobu jeho realizace (předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 

7. 2023) a celou dobu udržitelnosti projektu (v režimu zakládajícím veřejnou podporu je to 5 let od 

přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+: Projekt finančně ukončen ze strany ŘO). Při 

termínu ukončení realizace projektu v polovině roku 2023 je finanční ukončení projektu ze strany 

řídícího orgánu programu (přechod do stavu Projekt finančně ukončen ze strany ŘO) možné 

předpokládat nejdříve na konci roku 2023 a období udržitelnosti projektu Inovační hub Přerov tak 

nebude ukončeno dříve než na konci roku 2028. 

 

 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic (věcný a technický gestor veřejné zakázky) 

Odbor řízení projektů a investic, Oddělení investic doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění. 

 

 

 

 

 

Důvodová zpráva: 

Inovační centrum v Blažkově domě 
S cílem využít stávající objekt pro stavbu, která zajistí zázemí pro podporu podnikání v Olomouckém 

kraji, tzv. Inovační centrum pro Olomoucký kraj, je navržena komplexní rekonstrukce historicky 

významného Blažkova domu v centru města Přerova, přístavba technologické části, vybavení interiéru 

nábytkem, technologiemi a software. Vlastní stavební úpravy rekonstrukce obsahují bourací práce, 

realizaci Inovačního centra, výstavbu parkoviště a realizaci terénních úprav a provozní soubory 

spočívající ve vybavení dílen v přístavbě. K přestavbě či k provedení stavebních úprav bylo nutné 

přistoupit jako ke komplexní rekonstrukci objektu a to vzhledem k provedeným stavebně technickým 

průzkumům stávajícího objektu. Jedná se o změnu dokončené stavby a její přístavbu. V rámci 



stavebně historického průzkumu je rekonstruována fasáda a dále uvnitř objektu schodiště se 

zábradlím. Navrhovaná stavba sestává ze dvou na sebe navazujících objektů, a to z rekonstruovaného 

stávajícího objektu tzv. Blažkův dům a z přístavby. Blažkův dům je situována na pozemku č. 155. 

Rekonstruovaný stávající objekt bude respektovat historizující pojetí stavby, bude rekonstruována 

štuková omítka, výplně otvorů (okna a dveře) budou dřevěné v barvě tmavohnědé, přičemž dveře 

budou s reliéfním povrchem, střecha bude kryta keramickou taškou v barvě cihlově červené, 

klempířské prvky budou provedeny z TZ plechu v barvě šedostříbrné. Fasáda byla ve studii pojata 

jako dvoubarevná tak, aby jedna z barev navazovala na barvu přístavby,  

v projektu respektuje připomínku příslušného odboru památkové péče a počítá s monochromní 

barevností (lomená bílá). Přístavba, pojatá v minimalistickém stylu, který navazuje na 

funkcionalistickou architekturu, nacházející se v ochranném pásmu památkové zóny bude mít Al okna 

v barvě rámů šedočerné, omítka fasády bude jemně strukturovaná v barvě lomené bílé se soklem z 

kamenné mozaiky barvě světle šedé. Klempířské prvky budou z TZ plechu v barvě šedostříbrné, 

ustupující část stěny pod římsou vysunuté valbové střechy bude oplechována v barvě tmavošedé. U 

stávajícího objektu budou prováděny dispoziční úpravy a s tím spojené stavební práce ve formě 

zazdívek, bouracích prací a nových nenosných dělících konstrukcí ve formě suché výstavby (SDK 

příčky). Střešní krytina bude nově řešena jako keramická skládaná.  

  

Ve zpracované projektové dokumentaci byl v objektu navržen: 

Coworkingový prostor - pracovní prostor pro nezávislé profesionály a jiné distanční pracovníky, 

kteří zde nezávisle na sobě mohou vykonávat svou běžnou práci a slouží pro jednotlivce, kterým 

nevyhovuje práce  

z domova a dávají přednost více organizovanému pracovnímu prostředí. Prostor je organizovaný jako 

open space s variabilním uspořádáním nábytku, což umožňuje práci jednotlivců i malých týmů. 

Součástí coworku je zázemí pro občerstvení a možnost využít jednacích místností s kapacitou do 20 

osob. 

  

Kancelářské prostory jsou zde velikostně podřízeny stávajícímu objektu. Jedná se o pět kanceláří 

různých rozměrů (od 19 do 30 m2) a jednu zasedací místnost (25 m2). Místnosti budou vybavené 

základní prezentační technikou a nábytkem. 

  

Konferenční sál umožňující konání větších akcí. Celková maximální kapacita pro cca 60 osob s 

možností rozdělit akustickou příčkou na dva menší sály. Možnost variabilního uspořádání míst 

(formáty divadlo / škola / u-shape apod.). Součástí je prezentační technika, video, ozvučení. 

Konferenční sál bude mít malé zázemí pro přípravu a výdej občerstvení při pořádání akcí. 

  

Recepce jako nezbytné zázemí pro zajištění recepčních služeb pro objekt jako celek a pro zasídlené 

organizace (poštovní a tiskové služby, rezervace místností, informační a administrativní servis). 

  

Ostatní zázemí - sociální a technologické místnosti, klidová a relaxační zóna, serverovna, úklidové 

komory apod. 

  

Parkovací plochy - je navrženo 6 parkovacích míst pro vlastní objekt se zajištěním elektromobility. 

Další parkovací stání jsou v bezprostřední blízkosti na náměstí T.G. Masaryka a přilehlých ulicích. 

  

Technologická dílna typu FabLab – vybavení dílen. 

  

Předmět veřejné zakázky Blažkův dům-inovační centrum (rekonstrukce, stavební úpravy): 
Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce historicky významného Blažkova domu v 

centru města Přerova a přístavba technologické části. 

  

Předmět veřejné zakázky Blažkův dům-inovační centrum (interiér): 
Předmětem veřejné zakázky je komplexní vybavení zrekonstruovaných a přistavovaných prostor 

kancelářským, dílenským, kuchyňským, laboratorním a konferenčním nábytkem v souladu  

s předpokládaným účelem využití jednotlivých místností, resp. prostor. 



  

Předmět veřejné zakázky Blažkův dům-inovační centrum (technologie): 
Dle průzkumů trhu provedených Inovačním centrem Olomouckého kraje a studie proveditelnosti 

zpracované Inovačním centrem Olomouckého kraje je předmětem veřejné zakázky komplexní 

vybavení zrekonstruovaných a přistavovaných prostor stroji a zařízeními v souladu s předpokládaným 

účelem využití jednotlivých místností, resp. prostor. Jedná se o stroje a zařízení pro mechanickou 

dílnu (stojanová vrtačka, kombinovaná bruska, řezačka plastů, vrtací bruska, kotoučová pila, 

akuvrtačky a další), pro elektrotechnickou dílnu (gravírka, pájecí stanice, osciloskop, ovládací PC 

sestavy, arduino kit a další), pro 3D a kreativní dílnu (gravírovací a řezací laser, 3D tiskárny 

pryskyřicové, 3D tiskárny kompozitové, 3D skener, termolis, programovatelný šicí stroj, ovládací PC 

sestavy a další). 

  

Předpokládaná hodnota plnění: 
Rozpočtové náklady na rekonstrukci objektu a přístavbu technologické části jsou dle položkového 

rozpočtu projektanta 55 665 044,88 Kč bez DPH, 67 354 704,30 Kč s DPH. 

  

Rozpočtové náklady na vybavení interiéru jsou dle položkového rozpočtu projektanta 3 357 970 Kč  

bez DPH, 4 063 143,70 Kč s DPH. 

  

Rozpočtové náklady na vybavení technologiemi jsou dle rozpočtu zpracovaného Inovačním centrem 

Olomouckého kraje 4 352 048 Kč bez DPH, 5 265 978, 08 Kč s DPH. 

  

Celkové náklady akce včetně nákladů na externí technický dozor, externí zastoupení, archeologický 

dohled, zajištění činnosti koordinátora BOZP stavby, povinné publicity, marketingu a propagace jsou 

odhadnuty ve výši 79,9 mil. Kč. 

  

Na financování akce se počítá s využitím dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro 

konkurenceschopnost 2014-2020 (OPPIK) v rámci výzvy vyhlášené Ministerstvem průmyslu a 

obchodu pod názvem Služby infrastruktury II. VÝZVA ITI Olomouc. Maximální výše dotace může v 

režimu zakládajícím veřejnou podporu činit až 50% z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Realizace akce se uskuteční pouze za předpokladu získání této dotace. 

  

Informace o finančním krytí akce: 
Výše uvedené veřejné zakázky jsou finančně kryty v celkové výši 70 000 000 Kč. Finanční prostředky 

jsou ve výdajovém rozpočtu roku 2020 Odboru řízení projektů a investic, ORJ 021, ODPA 3639, POL 

6121, ORG 0210623000000. Vzhledem k tomu, že zahájení realizace akce se předpokládá v roce 

2021, bude Odbor řízení projektů a investic žádat rozpočtovým opatřením o převod finančních 

prostředků z roku 2020 do roku 2021. Zároveň dne 2. 9. 2020 Odbor řízení projektů a investic požádal 

rozpočtovým opatřením  

o navýšení finančních prostředků na 80 000 000 Kč.  

  

Informace k podmínkám dotačního titulu 
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla v rámci ITI 

Olomoucké aglomerace dne 18. 7. 2020 vyhlášena výzva na podporu zkvalitňování služeb pro 

podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, 

vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým 

sektorem zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a 

služeb. Žádosti o dotaci bylo možné předkládat od 30. 10. 2019 do 30. 10. 2020. 

  

Podporovanou aktivitou je mj. výstavba nové sdílené inovační infrastruktury v regionu, kde bude 

prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty. 

Výstavbou nové inovační infrastruktury může být i rekonstrukce/rozšíření již existující infrastruktury 

novým subjektem (IČ), který zároveň nedisponuje/neprovozuje již existující inovační infrastrukturu. 

  

Podporovanou aktivitou naopak není mj. prostá obnova majetku. 



  

Žadatelem/příjemcem dotace může být podnikatelský subjekt; malý a střední podnik podle definice  

v Příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nebo velký podnik, který je zároveň dle podmínek 

programu povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci rozšířenou o zvláštní požadavky nebo vést 

oddělené účetnictví u projektu a který je zároveň mj. municipalitou, krajem. 

  

V rámci výše uvedené podporované aktivity jsou způsobilými výdaji mj. výdaje na pořízení 

dlouhodobého hmotného majetku např. nákup pozemků, budov, stavebních nákladů, strojů a jiného 

zařízení nezbytného pro vybavení inovační infrastruktury avšak za podmínky, že se jedná o 

odepisovatelná aktiva (mimo pozemek). 

Do způsobilých výdajů projektů obsahujících stavební práce může žadatel/příjemce zařadit náklady na 

pořízení projektové dokumentace stavby/rekonstrukce stavby, pokud tyto náklady vznikly po 1. 1. 

2014  

a současně v době před podáním projektové žádosti, ale pouze za podmínky dodržení 

postupu/podmínek zákona o veřejných zakázkách nebo Pravidel pro výběr dodavatele OP PIK 

platných v daném období při výběru dodavatele této projektové dokumentace.  

  

Podpora je poskytována formou dotace. Dotace (v absolutní výši) je poskytována v rozsahu 5 - 270 

mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce. Maximální absolutní dotace je nepřekročitelná. 

  

Jelikož se u příjemců z řad měst jedná o projekty zakládající veřejnou podporu, procentní výše dotace 

pro výše uvedenou podporovanou aktivitu dosahuje max. 50% - dle blokové výjimky i dle pravidla de 

minimis, investiční i neinvestiční způsobilé výdaje. Projekty požadující dle míry podpory dotaci (a 

plánující dle toho úměrně nízké celkové způsobilé výdaje) nižší než minimální absolutní, jsou 

nepřijatelné a nejsou přijaty do hodnotícího procesu.  

Další obecné a zvláštní podmínky: 

1. Ceny za využívání inovační infrastruktury (nájemné) musí odpovídat tržní ceně v daném čase a 

místě. 

2. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (např. 

ÚRS, RTS, aj.), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.  

3. Pravidla stanovená poskytovatelem dotace platí pro dobu realizace a dobu udržitelnosti projektu. Při 

termínu ukončení realizace projektu v polovině roku 2023 je finanční ukončení projektu ze strany 

řídícího orgánu programu (přechod do stavu Projekt finančně ukončen ze strany ŘO) možné 

předpokládat nejdříve na konci roku 2023 a období udržitelnosti projektu tak nebude ukončeno dříve 

než na konci roku 2028. 

4. Příjemce dotace je povinen zachovat investici a vykonávat podpořenou aktivitu v místě realizace 

projektu po dobu 5 let od data finančního ukončení projektu ze strany řídícího orgánu programu 

(poskytovatele dotace) pro režim zakládající veřejnou podporu. 

5. Příjemce dotace musí po celou dobu realizace projektu a po dobu 5 let (pokud není stanoveno jinak) 

od přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+: Projekt finančně ukončen ze strany ŘO, 

používat majetek pořízený s účastí dotace, který má ve svém vlastnictví, k podporovaným 

ekonomickým činnostem, pokud není výzvou stanoveno jinak. Porušení této povinnosti může být 

správcem daně postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši odpovídající maximálně 

částce dotace, která byla proplacena na způsobilé výdaje vztahující se k pořizovacím nákladům 

předmětného majetku. 

6. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek zahrnutý do způsobilých výdajů projektu může být 

využíván výlučně v provozovně v místě realizace projektu. Musí se jednat o hmotný a nehmotný 

dlouhodobý majetek, který je pořízen od třetích stran. Pořízený dlouhodobý hmotný a nehmotný 

majetek nelze pořizovat aktivací a musí být nový. U mobilních a přenosných předmětů (notebooky) je 

místem realizace ta provozovna, u níž je daný předmět veden v účetní evidenci (evidenci majetku). 

7. Příjemce dotace nesmí dlouhodobě pronajmout dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bez 

předchozího písemného souhlasu řídicího orgánu programu (poskytovatele dotace) po dobu 5 let od 

data finančního ukončení projektu ze strany řídícího orgánu programu (poskytovatele dotace) pro 

režim zakládající veřejnou podporu. 

8. Příjemce dotace nesmí dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, u něhož výdaje na pořízení jsou 



zahrnuty do způsobilých výdajů projektu, prodat ani jinak zcizit, ani bez souhlasu poskytovatele 

dotace přemístit mimo podporovaný region po dobu pěti 5 let (pokud není stanoveno jinak) od 

přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+: Projekt finančně ukončen ze strany ŘO, pokud 

nebude ve zvláštní části Rozhodnutí uvedeno jinak. Tato podmínka je rovněž zachována, pokud dojde 

k obměně (obnově), minimálně ve stejném rozsahu, majetku, jehož pořizovací cena byla zahrnuta 

příjemcem do způsobilých výdajů a na tyto způsobilé výdaje proplacena dotace. Příjemce je povinen o 

této skutečnosti (obměně/obnově majetku) informovat Poskytovatele dotace prostřednictvím 

MS2014+. 

9. Dle požadavku poskytovatele dotace má být ve studii proveditelnosti uvedena specifikace toho, co 

bude žadatel o dotaci v rámci projektu pořizovat a jak daný předmět/služba věcně souvisí s realizací 

projektu. Pokud je popis omezen na základní specifikaci typu „hardware“, „ostatní stroje a zařízení“ 

apod., může být projekt vrácen k dopracování, případně je rozpočet projektu o nevysvětlené položky 

zkrácen. To samé platí v případě, kdy je sice daný předmět v rozpočtu definován dostatečně, avšak v 

popisné části studie proveditelnosti není nijak uvedeno, jak bude žadatel o dotaci daný předmět 

využívat a jak přispěje k dosažení cílů projektu. O každou změnu oproti studii proveditelnosti je nutné 

požádat poskytovatele dotace. Pokud je ve studii proveditelnosti uveden počet kusů, tento počet je bez 

předem schválené změny nepřekročitelný. Finanční úspora je možná, avšak redukce nákladů projektu 

z jiných důvodů může ovlivnit původně nastavené cíle projektu schválené hodnotitelskou komisí a 

poskytovatelem. Poskytovatel má právo nechat zadat specializovaný posudek, který by např. posoudil, 

jak byly naplněny cíle projektu.  

10. Příjemce dotace je povinen vést po dobu realizace a dále po dobu udržitelnosti evidenci využití 

majetku pořízeného z dotace.  

11. Příjemce dotace nesmí přenechat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k užití jinému (zejména 

formou nájmu, výprosy, výpůjčky) bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace po 

dobu 5 let (pokud není stanoveno jinak) od přechodu projektu do centrálního stavu MS2014+: Projekt 

finančně ukončen ze strany ŘO, a rovněž v průběhu realizace projektu. Porušení této povinnosti může 

být správcem daně postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši 20 % z částky celkově 

proplacené dotace na způsobilé výdaje vztahující se k pořizovací ceně pronajatého majetku za každý 

celý rok, po který porušení této povinnosti trvá. 

12. Příjemce dotace je povinen realizovat projekt v souladu se schválenou žádostí o podporu, svým 

podnikatelským záměrem (studií proveditelnosti) a přiloženými dokumenty k žádosti o podporu.  

13. Příjemce dotace je povinen být vlastníkem nebo nájemcem nemovitostí (budov, staveb a 

pozemků), kde bude projekt realizován a nejpozději k datu podání Žádosti o platbu za 1. etapu je 

povinen tato vlastnická nebo jiná práva jednoznačně prokázat dodáním výpisu z katastru nemovitostí 

(ne staršího 3 měsíců) a snímku z katastrální mapy (ne staršími tří měsíců), nebo v případě nájmu 

nájemní smlouvou sjednanou na dobu realizace projektu (od skutečného zahájení projektu do 

skutečného ukončení realizace projektu) a dále na dobu minimálně 15 let od poslední přijaté platby 

podpory na účet příjemce. V relevantních případech je akceptovatelné zřízení věcného břemene. 

Porušení této povinnosti může být správcem daně postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně 

ve výši  

100% z částky celkově proplacené dotace. 

14. Příjemce dotace nesmí pronajmout dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bez předchozího 

písemného souhlasu poskytovatele dotace po dobu 15 let od poslední přijaté platby na účet příjemce 

dotace, a rovněž v průběhu realizace projektu. Toto ustanovení neplatí pro běžný pronájem prostor a 

zařízení. Platí výlučně pro případ pronajmutí celé/části nemovitosti ve prospěch provozovatele 

inovační infrastruktury, který je odlišný od příjemce dotace. Tzn., že příjemce dotace nebude 

provozovatelem inovační infrastruktury a v žádosti o podporu není provozovatel inovační 

infrastruktury uveden. 

15. Příjemce dotace se zavazuje k naplnění cílové hodnoty indikátoru k naplnění. Pokud příjemce 

dotace přesně nesplní stanovenou cílovou hodnotu indikátoru povinného k naplnění a nepožádal v 

minulosti o její úpravu (nejpozději 14 kalendářích dnů před uplynutím lhůty, kdy má být daná 

povinnost splněna), řídicí orgán uplatní postup dle §14e Rozpočtových pravidel, při zohlednění limitů 

stanovených v tabulce krácení, a to u žádosti o platbu za poslední etapu projektu.  

   

% splnění cílové hodnoty indikátoru povinného % snížení způsobilých výdajů dle ustanovení § 



k naplnění  14e Rozpočtových pravidel, ve znění pozdějších 

předpisů  

100 – 90 %  0 % (za podmínky řádného zdůvodnění)  

méně než 90 %  100 %, případně bude použit postup pro odnětí 

dotace dle ustanovení § 15 Rozpočtových pravidel, 

ve znění pozdějších předpisů.  

  

16. Příjemce dotace je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za 

transparentních a nediskriminačních podmínek. 

17. Příjemce dotace je povinen dosahovat průměrné roční míry obsazenosti inovační infrastruktury 

nad hranicí 35 % za celé období udržitelnosti. Porušení této povinnosti může být správcem daně 

postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně ve výši až 20 % z částky celkové dotace.  

 

 


