V Českých Budějovicích dne 27. 4. 2012

Metodické oznámení č. 30
k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce
V případě položkových rozpočtů stavebních prací bude způsobilost výdajů posuzována mj. na základě údajů
v položkových rozpočtech stavebního díla. Položkový rozpočet k fakturovaným způsobilým výdajům (ve
struktuře odpovídající položkám dle katalogů stavebních prací ÚRS Praha) bude porovnán s rozpočtem
vysoutěženým v rámci zakázky a s rozpočtem, jenž byl součástí dokumentace stavby.
Bude posouzena nejen věcná stránka rozpočtu ve vztahu ke skutečnému stavu (plánované vs. uskutečněné
aktivity projektu, jejich účelnost, adekvátnost – např. technologické řešení odpovídající povaze investice), ale
rovněž i cenová hladina jednotkových cen skutečně fakturované práce. Rozpočet bude porovnán
prostřednictvím SW Kros, kdy relevantní horní cenovou hladinou budou jednotkové ceny dle katalogových
cen ÚRS Praha. Ceny budou vždy posouzeny k datu vysoutěžené, resp. zasmluvněné ceny díla.
Ceníkové ceny jsou tak horní hranicí pro způsobilost uskutečněného výdaje. Pokud nebude možné určit
cenu dle ceníku ÚRS Praha, bude dále postupováno dle principu ceny v místě a čase obvyklé. Nebude-li
možné adekvátnost ceny uvedené v předchozí větě ověřit, případně nebude-li příjemcem její výše
dostatečně věrohodným způsobem doložena, bude takový výdaj považován za nezpůsobilý výdaj. Příjemce
dotace rovněž může být požádán o případné dovysvětlení ještě před ukončením kontroly. Bude-li celý
položkový rozpočet v průměru vyšší než rozpočet dle ceníkových cen ÚRS Praha a příjemce věrohodným
způsobem tuto výši nedoloží, bude tento rozdíl považován za nezpůsobilý výdaj a o tuto částku bude
ponížena žádost o platbu.
Výše uvedený postup je pouze jedním z kritérií při posuzování způsobilosti uskutečněného výdaje
a i v případě dodržení ceníkové ceny dle ÚRS může ÚRR JZ dojít k závěru, že se jedná
o nezpůsobilý výdaj (např. nevhodné, či nepřiměřeně finančně náročné technologické řešení, neodpovídající
množství, objem prací, apod.). Toto Metodické oznámení není novým principem kontroly způsobilosti výdajů
projektů, ale pouze zpřesněním stávajících postupů uvedených v relevantních příručkách a dokumentech.
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