Jak na věcné plnění v projektech spolufinancovaných z Programu LEADER:
Co lze věcným plněním dělat?
- Věcným plněním lze uplatňovat jako způsobilé výdaje pouze stavební práce.
- Jako sazebník pro stanovení výše způsobilých výdajů pro stavební práce věcným plněním se
použije katalog stavebních prací RTS a.s. Brno. V rámci věcného plnění ze strany žadatele
nelze nárokovat činnosti, které nejsou uvedeny v katalogu stavebních prací.

Jak je to se stavebním materiálem pro práce věcným plněním?

- Stavební materiál nelze uplatnit formou věcného plnění. Pokud chcete výdaje za stavební
materiál zařadit do výdajů projektu, musí být pořízen dodavatelsky a jeho nákup řádně
zdokladován, pokud Váš projekt vyžaduje Zadávací řázení dle Pravidel PRV, řiďte se dalším
odstavcem.
- I v případě, že výdaje za stavební materiál k věcnému plnění nebudete uplatňovat jako
způsobilý výdaj projektu, musíte být schopen předložit doklady o nákupu tohoto materiálu.
V opačném případě Vám nemusí být věcné plnění uznáno.

Věcné plnění vs. zadávací řízení
Stavební práce v rámci věcného plnění nepodléhají režimu zadávání veřejných zakázek.
Stavební materiál použitý při těchto pracích ale ano. Pokud tedy Váš projekt vyžaduje
realizaci Zadávacího řízení dle Pravidel PRV, musí být v ZŘ tento stavební materiál taktéž
zahrnut!!!

Kdo může věcné plnění vykonávat?

Věcné plnění může vykonávat kdokoliv. Okruh osob není Pravidly PRV nijak omezen ani
vymezen.

Jak si věcné plnění naplánuji v Žádosti o dotaci?
Stanovíte si v projektu harmonogram a rozsah prací věcným plněním ve fyzikálních
jednotkách (konkrétní činnosti v souladu s katalogem RTS Brno a dále dle kódů způsobilých
výdajů, detailně viz Příručka pro žadatele).

Co když chci věcným plněním dělat jiné práce, než mám v projektu?
Pro úspěšné uznání věcného plnění ze strany SZIFu je bezpodmínečně nutný vzájemný
soulad prací a rozsahu věcného plnění v Žádosti o dotaci, stavebním deníku (viz níže) a
položkovém rozpočtu skutečně provedených prací (viz níže). V případě, že plánujete
vykonávat nebo už jste věcným plněním vykonali jiné práce, než máte v aktuální platné verzi
Žádosti o dotaci, musíte postupovat dle Pravidel Hlášení o změnách (Pravidla IV.1.2. kap. 8) a
požádat SZIF o změnu v projektu.

Jak si dokladuji věcné plnění během stavby?
- Dohodněte se s hlavním dodavatelem stavebních prací, zda budete práce věcným plněním
zapisovat do jeho stavebního deníku nebo si povedete svůj vlastní jen pro věcné plnění.

Poté veďte řádně stavební deník v souladu s přílohou 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb. Především v něm zapisujte a barevně zvýrazněte druh práce, jména a
hodinovou délku pracovní činnosti osob, které daný den na stavbě zajišťovaly práce věcným
plněním. V deníku zapsané práce musí rozsahem a povahou odpovídat aktuální verzi Žádosti
o dotaci, v opačném případě postupujte dle bodu výše. Dbejte na to, abyste do stavebního
deníku zapisovali názvy jednotlivých druhů prací alespoň v přibližně stejném znění, jako jsou
v katalogu stavebních prací RTS a.s. Brno.

Jak dokladuji věcné plnění do Žádosti o proplacení?
Po ukončení realizace projektu do Žádosti o proplacení přiložíte kopii stavebního deníku
s barevným vyznačením prací, osob a hodin odpracovaných věcným plněním.
Dále připravíte jako povinnou přílohu Žádosti o proplacení dle skutečnosti soupis stavebních
prací s výkazem výměr a položkový rozpočet, kde opět vyznačíte práce věcným plněním.
Oproti stavebnímu deníku zde už neuvádíte jména a hodiny osob, naopak zde bude již
nacenění provedených prací a druhy prací budou přesně nazvány a rozčleněny dle katalogu
RTS Brno.
Znovu připomínáme bezpodmínečně nutný vzájemný soulad prací a rozsahu věcného
plnění v Žádosti o dotaci, stavebním deníku a položkovém rozpočtu skutečně provedených
prací.
V případě dotazů volejte, pište
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