
Dotazy ze semináře pro žadatele k 76. výzvě MUZEA II. 

 

 Může žadatel investovat do inženýrských sítí na pozemku města (věcné břemeno)? 

Pouze v případě, kdy tyto inženýrské sítě vlastní žadatel, nebo jiný způsobilý žadatel, jsou 

výdaje na zavedení nebo úpravu inženýrských sítí způsobilé.  

Pokud tyto inženýrské sítě vlastní město, nebo jiný nezpůsobilý žadatel, pak ne. 

   

 Může být projekt zaměřen jen na restaurování sbírkových předmětů? 

Ano. Jedná se hlavní podporovanou aktivitu, která může být realizována samostatně. 

 

 Musí být vypracován Plán zpřístupnění podpořené sbírky, jestliže je projekt zaměřen na 

depozitář i na restaurování? 

Plán zpřístupnění není povinný v případě projektů zaměřených pouze na budování nových 

a rekonstrukce stávajících depozitářů.  Pokud projekt obsahuje i aktivitu restaurování, je Plán 

zpřístupnění povinný. 

 Existuje vzor Plánu zpřístupnění podpořené sbírky nebo její části? 

Ne. Jedná se o kapitolu č. 8 Osnovy studie proveditelnosti, která je přílohou Specifických 

pravidel. Žadatel popíše rozsah a způsob zpřístupnění podpořené sbírky nebo její části. 

 

 Kdo je tvůrcem přílohy č. 8 Seznam podporovatelných muzeí? 

Ministerstvo kultury, které je věcným garantem oblasti kulturního dědictví IROP. Seznam 

podporovatelných muzeí vychází z dat NIPOS. 

 Musí být doložen průzkum trhu u expozic, jestliže bude zadáno jako jeden celek? 

Podle kap. 15 Způsob stanovení cen do rozpočtu Osnovy studie proveditelnosti si žadatel 

vybere jednu z variant doložení stanovení cen do rozpočtu pro hlavní aktivity: 

o na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, při 

průzkumu trhu musí být osloveni minimálně 3 dodavatelé nebo výrobci, kteří se 

poptávaným plněním zabývají či ho nabízí, pokud je počet dodavatelů na trhu menší 

než 3, stačí oslovit menší počet dodavatelů; 

o na základě údajů a informací získaných z ceníků stejného či obdobného plnění, volně 

dostupných na internetu, jako zdroj postačí jeden ceník, pokud je to možné, je 

vhodné vycházet z několika ceníků;  

o na základě údajů a informací o realizovaných zakázkách se stejným či obdobným 

předmětem plnění – může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za 

předpokladu, že  

 žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmětu plnění, 

smluvní cenu a identifikaci dodavatele, 

o na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem, 

 žadatel popíše mechanismus stanovení ceny, je vhodné odvodit cenu od 

situace na trhu, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel 

nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, 

delší záruční doba apod.),  



o doložením expertního posudku. 

 

 Získá projekt zaměřený pouze na restaurování body v kritériu věcného hodnocení 

„Podmínky uchování a prezentace sbírkových předmětů vzhledem k jejich charakteru.“ 

Ne. V tomto kritériu se hodnotí nejen podmínky uchování, ale i prezentace sbírkových 

předmětů. Tzn., musí být řešeno i jejich umístění, ne jen restaurování, aby projekt získal 

bodové hodnocení. 

 

 Co znamená stav v MS2014+ „Žádost o podporu doporučena k financování“ – PP27a? 

Jedná se o stav, kdy žádost o podporu splnila formální náležitosti, podmínky přijatelnosti a 

podmínky věcného hodnocení a Řídicí orgán IROP schválil poradou vedení žádost o podporu 

k financování. Následuje vydání Rozhodnutí o dotaci. V případě stavu PP27b, bude 

Rozhodnutí vydáno po splnění všech dalších případných podmínek, např. doložení stavebního 

povolení. 

 

 Jsou osobní výdaje způsobilým výdajem? 

V 76. výzvě IROP nejsou osobní výdaje způsobilým výdajem, ale lze uplatnit výdaje na 

projektové řízení formou nákupu služby. 

 


