
Výzva IROP č. 2 – Podpora hasičů 
Časté dotazy a odpovědi (22.12.2017) 

 
1. Kdy přibližně by mohlo dojít k vydání právního aktu?  
 
Podle známých lhůt lze termín odhadnout následovně: 

• ukončení příjmu žádostí 2.2.2018 

• do 20 pracovních dnů (PD) musí MAS provést kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, 
během kontroly může MAS vyzvat žadatele až 2krát k doplnění, a to pokaždé ve lhůtě 5 
pracovních dnů. O výsledku kontroly je žadatel informován do 5 PD. Následuje 15 kalendářních 
dnů na žádost o přezkum, tuto lhůtu lze eliminovat, pokud se všichni žadatelé vzdají tohoto 
práva na odvolání. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti může být tedy ukončena cca 
v polovině března.  

• Následuje věcné hodnocení projektů, které provede výběrová komise MAS do 30 PD. Výsledek 
hodnocení musí projednat do 5 PD Rada MAS a následuje opět pro žadatele 15 dnů možnost 
požádat o přezkum hodnocení. Pokud se opět všichni vzdají tohoto práva, tak věcné hodnocení 
se schválením Rady MAS může být nejpozději do konce dubna. Poté se všechny žádosti 
předávají na CRR.  

• do 30 pracovních dnů by mělo CRR provést závěrečné ověření způsobilosti (dle informací 
ostatních MAS se tento termín zatím nedaří CRR dodržovat) 

• do 5 pracovních dnů provede vedení řídícího orgánu IROP výběr projektů a bez zbytečného 
odkladu začne připravovat vydání právního aktu. 

Teoreticky by tedy vydání právního aktu mohlo nastat již na konci června 2018, ale prakticky to bude 
spíše déle. Pro účely zpracovávané žádosti a kritériu věcného hodnocení by měl žadatel počítat s datem 
vydání právního aktu k 30.6.2018. Výběrová komise bude tedy kritérium Předpokládaný termín 
ukončení realizace projektu je do 12 měsíců od vydání právního aktu hodnotit 12 body v případě, že 
termín ukončení realizace bude plánován do 30.6.2019.  
 

 
2. Dle specifických pravidel pro žadatele a příjemce je povinnou přílohou Stanovisko HZS kraje. 

V kapitole způsobilé výdaje jsou v tabulce uvedeny normativy vybavení pro jednotlivé oblasti. 
Konkrétně Normativ vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků nadprůměrných 
sněhových srážek a masivních námraz může jednotka SDH obce pořídit dopravní automobil – pro 
evakuaci a nouzové zásobovaní obyvatel obcí u kterého je uvedena Poznámka: * Potřebnost 
techniky a věcného vybavení posuzuje HZS kraje, viz příloha č. 11A těchto Pravidel. 
Jiný případ je u normativu vybavení k posílení vybavení HZS ČR pro oblast odstraňování důsledků 
spojených s extrémním suchem kde jednotka SDH může žádat na velkokapacitní požární cisterna 
na dopravu vody, ale požadavek že Potřebnost techniky a věcného vybavení posuzuje HZS kraje 
zde uveden není. Znamená to, že žadatel o velkokapacitní cisternu nemusí mít stanovisko HZS 
kraje?  

 
Pokud je ve Specifických pravidlech v normativu vybavení uvedena * znamená to, že HZS kraje posuzuje 
potřebnost techniky pro daný SDH obce a musí souhlasit s pořízením dané techniky pro daný SDH obce. 
U normativu, kde * uvedená není, HZS kraje neposuzuje potřebnost techniky pro daný SDH obce jako 
také, jenom nastavené technické parametry uvedené ve Studii proveditelnosti. V každém případě je 
nutné mít stanovisko HZS kraje, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. 


