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ZAMĚŘENÍ
CENTER
ODBORNÉ
PŘÍPRAVY
Střední a vyšší odborné
školy rezortního
zaměření zapsané v
Rejstříku škol a
školských zařízení.
Školy byly vybrány
výběrovou komisí na
národní úrovni.

Celkem 42 středních a
vyšších odborných škol.

POČET ŠKOL PODLE OBORŮ
ZEMĚDĚLSTVÍ A
LESNICTVÍ

VETERINÁŘSTVÍ A
VETERINÁRNÍ PREVENCE

24 škol zemědělství
3 veterinářské školy
4 školy zahradnictví
3 školy lesnictví
1 škola vinohradnictví
2 školy rybářství
1 škola jezdectví a chovatelství

POTRAVINÁŘSTVÍ A
POTRAVINÁŘSKÁ
CHEMIE
4 školy v oboru potravinářství

ZAMĚŘENÍ COP PODLE KRAJŮ
ZEMĚDĚLSTVÍ
Ve všech krajích

ZAHRADNICTVÍ
Hl. město Praha,
Středočeský, Ústecký
a Jihomoravský kraj

POTRAVINÁŘSTVÍ
Hl. město Praha,
Pardubický, Olomoucký a
Zlínský kraj

VINOHRADNICTVÍ
Jihočeský, Královéhradecký Jihomoravský kraj
a Olomoucký kraj

RYBÁŘSTVÍ
Jihočeský kraj

VETERINÁŘSTVÍ
Kraj Vysočina,
Královéhradecký a
Zlínský kraj

DOKUMENTY ZÁVAZNÉ PRO PŘÍJEMCE A
POSKYTOVATELE DOTACE
Dokumentace programu 129 710 Centra odborné přípravy (pro roky 2017
– 2021), 1. aktualizace, schválena Ministerstvem financí.
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky
2017 - 2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy, verze č. 2
(aktualizace), č. j.: 12553/2019-MZE-14153 (které platí od 28. 3. 2019), schváleny
Ministerstvem zemědělství.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY V ROCE 2021

31. března 2021 - předložení žádosti o dotaci.
30. září 2021 - předložení zprávy o pořízení učebních pomůcek.

Žádost o dotaci/zprávu o pořízení učebních pomůcek lze podat do datové schránky MZe nebo zaslat poštovní
službou na adresu: Ministerstvo zemědělství, odbor vědy, výzkumu a vzdělávání, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00 nebo
osobně předat do podatelny MZe.
U žádostí zaslaných poštou je považován za den příjmu žádosti datum podacího razítka provozovatele poštovní služby,
v případě osobního podání do podatelny MZe je považován za datum příjmu žádosti datum převzetí podatelnou MZe,
v případě podání do datové schránky MZe je považován za den příjmu žádosti datum odeslání do datové schránky
MZe.

ADMINISTRACE PROGRAMU
- Příjem žádostí (březen).
- Kontrola, posouzení žádostí (duben/květen).
- Vydání Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (květen/červen).
- Doložení zprávy o pořízení učebních pomůcek (září).
- Kontrola doložených dokladů, posouzení zadávacích řízení (říjen/listopad).

- Proplacení dotace (listopad/prosinec).

ADMINISTRACE PROGRAMU
Novelizaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
- Od 1. 1. 2021 došlo ke zvýšení hranice hmotného majetku z hodnoty 40 000
Kč na hodnotu 80 000 Kč.

- V zásadách je uvedeno: Forma dotace: Dotace na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
- Hodnota učební pomůcky (samostatné hmotné movité věci/souboru
hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením),
musí být vyšší než 80 000 Kč.

ADMINISTRACE PROGRAMU
Příjemce dotace odpovídá za to, že účel, na který mu byla poskytnuta dotace,
splní v rozsahu, který je stanoven zásadami a do termínu, který je stanoven
v rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Avšak
Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v rozhodnutí o
poskytnutí dotace se nepovažuje za neplnění stanovených podmínek.

ADMINISTRACE PROGRAMU

Příjemce dotace je povinen neprodleně oznámit MZe změny, které
nastanou proti ustanovením uvedeným v rozhodnutí o poskytnutí dotace. MZe
bude postupovat v souladu s Metodickým postupem pro schvalování a vydávání
změn řídicích dokumentů správci programů a pro jejich předkládání
Ministerstvu financí k vydání souhlasu.
- např. změna v názvu školy (vydává se Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(změna)).

ADMINISTRACE PROGRAMU

Příjemce dotace, který z vážných důvodů nemůže splnit podmínky nebo
účel dotace, je povinen neprodleně informovat MZe a navrhnout způsob řešení.
MZe může na základě návrhu/žádosti příjemce dotace rozhodnout o změně
práv a povinností podle § 14 odst. 4 písm. c) a e) až j) zákona č. 218/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Např. v případě nemožnosti dodržení termínu pro doručení zprávy o pořízení
učebních pomůcek – v souladu se zákonem č. 218/200 Sb. o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve
znění pozdějších předpisů, §14o Změna rozhodnutí, “poskytovatel může
rozhodnout na základě žádosti příjemce dotace o změně práv a povinností“.
(V případě schválení se vydává se Rozhodnuti o poskytnutí dotace (změna)).

ŽÁDOST O DOTACI
Platné jsou zásady
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017 2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy, verze č. 2 (aktualizace), č. j.:
12553/2019-MZE-14153 (které platí od 28. 3. 2019).
http://eagri.cz/public/web/file/620516/_12553_2019_MZE_14153_Zasady_COP.
pdf
Nikoliv
Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro roky 2017 2021 v programu 129 710 Centra odborné přípravy č. j.: 29493/2017-MZE14153, (které platili pro COP jmenované v roce 2016, platnost ukončena 27. 3.
2019).

http://eagri.cz/public/web/file/620518/Zasady_pro_poskytnuti_dotace_v_progra
mu_129_710_Centra_odborne_pripravy_2017_2019.pdf

ŽÁDOST O DOTACI
Dokládá se:
Identifikační údaje žadatele, příloha č. 1 (originál).
Čestné prohlášení žadatele - účel používání učebních pomůcek, příloha č. 2
(originál).
Čestné prohlášení žadatele - doba používání učebních pomůcek, příloha č. 3
(originál).
Požadavky na učební pomůcky (podepsané také zřizovatelem žadatele; požadavek
na dotaci celkem bude zaokrouhlen na celé číslo směrem dolů, nikoliv
matematicky), příloha č. 4 (originál).

Aktuální výpis z Rejstříku škol a školských zařízení (prostá kopie nebo výpis
pořízeným dálkovým přístupem, na kterých žadatel svým podpisem potvrdí
správnost uvedených údajů).
Doklad o zřízení bankovního účtu zřizovatele žadatele, tj. smlouva o zřízení
bankovního účtu, bankovní výpis, potvrzení bankovního ústavu o zřízení vedení
účtu (prostá kopie).

ŽÁDOST O DOTACI
A není třeba dokládat/nedokládají se:
Zřizovací listina školy.
Čestné prohlášení o dodržování předpisů při zadávání veřejných zakázek dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podmínek stanovených
zásadami.
Jmenovací listinu Centrem odborné přípravy.
Doklad o zřízení bankovního účtu školy.

ZPRÁVA O POŘÍZENÍ UČEBNÍCH POMŮCEK
Zadávací řízení – pořízení učebních pomůcek
Příjemce dotace je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o zadávání veřejných zakázek“), dodržovat podmínky stanovené zásadami, vnitřními
předpisy a pravidly zřizovatele žadatele.
Příjemce dotace je povinen předložit MZe, v rámci veřejné zakázky, následující
doklady:
- zadávací dokumentaci,
- nabídky,
- protokol o otevírání obálek,
- protokol o posouzení a hodnocení nabídek,
- oznámení o výsledku zadávacího řízení,
- smlouvu s vítězným dodavatelem,
- případně další doklady vážící se k zadávacímu řízení, které si MZe vyžádá.
V zásadách uvedeno obecně – příjemce dotace dokládá adekvátně režimu zadávacího
řízení.

ZPRÁVA O POŘÍZENÍ UČEBNÍCH POMŮCEK
V případě, že se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, není příjemce dotace
povinen zadat veřejnou zakázku podle zákona o zadávání veřejných zakázek, ale
má povinnost dodržet základní zásady zadávání veřejných zakázek dle ustanovení
§ 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.
1.) u veřejných zakázek, u nichž je předpokládaná hodnota veřejné zakázky na
dodávky nižší nebo rovna částce 200 000 Kč bez DPH, lze nákup realizovat
přímou objednávkou. Příjemce dotace doloží MZe:
předpokládanou cenu veřejné zakázky průzkumem trhu od tří dodavatelů.

ZPRÁVA O POŘÍZENÍ UČEBNÍCH POMŮCEK
2.) u veřejných zakázek, u nichž je předpokládaná hodnota veřejné zakázky
na dodávky vyšší než 200 000 Kč bez DPH a nižší nebo rovna 2 000 000 Kč
bez DPH je příjemce dotace povinen oslovit s podáním nabídky minimálně
3 potencionální dodavatele, o kterých je mu známo, že jsou schopni plnit předmět
veřejné zakázky.
Příjemce dotace je povinen předložit MZe, v rámci veřejné zakázky, následující
doklady:
- doklady, prokazující oslovení minimálně 3 potenciálních dodavatelů (podací lístek, e-mail),
- zadávací dokumentaci, (včetně data vyhlášení veřejné zakázky a konečného data pro
podání nabídky, lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 10 kalendářních dnů ode
dne následujícího po dni vyhlášení veřejné zakázky), kompletní doložení,
- nabídky, kompletní doložení,
- protokol o otevírání obálek,
- protokol o posouzení a hodnocení nabídek,
- oznámení o výsledku zadávacího řízení,
- smlouvu s vítězným dodavatelem,
- případně další doklady vážící se k zadávacímu řízení, které si poskytovatel dotace vyžádá.

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – POŘÍZENÍ UČEBNÍCH POMŮCEK
Na základě novely zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, jsou do § 6 odst. 4 ZZVZ od 1. 1. 2021 doplněny nové
zásady týkající se sociálně odpovědného zadávání, environmentálně
odpovědného zadávání a inovací. Novela pak také do § 28 (Vymezení
některých dalších pojmů) vkládá definice, co se pro účel zákona rozumí
sociálním, environmentálním a inovativním zadáváním.

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – POŘÍZENÍ UČEBNÍCH POMŮCEK
§ 6 Zásady zadávání veřejných zakázek
(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady
transparentnosti a přiměřenosti.
(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a
zákazu diskriminace.
(3) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří mají
sídlo v
a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo
Švýcarské konfederaci (dále jen "členský stát"), nebo
b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu
mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané
veřejné zakázce.
(4) Dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – POŘÍZENÍ UČEBNÍCH POMŮCEK
§ 28 Vymezení některých dalších pojmů
p) sociálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém má
zadavatel povinnost zohlednit například pracovní příležitosti, sociální začlenění,
důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou
zakázkou.
q) environmentálně odpovědným zadáváním postup podle tohoto zákona, při kterém
má zadavatel povinnost zohlednit například dopad na životní prostředí, trvale
udržitelný rozvoj, životní cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další
environmentálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou.
r) inovaci implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo
postupu související s předmětem veřejné zakázky.

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ – POŘÍZENÍ UČEBNÍCH POMŮCEK
§ 4 Zadavatel
odst. 4) Pokud zadavatel podle odstavců 1 až 3 zahájí zadávací řízení, i když k tomu
nebyl povinen, je povinen ve vztahu k zadávané veřejné zakázce dodržovat tento
zákon.

PŘÍKLADY POCHYBENÍ Z PRAXE
Lhůta pro podání nabídek musí činit minimálně 10 kalendářních dnů ode dne
následujícího po dni vyhlášení veřejné zakázky.
Nákup učební pomůcky realizován - ve zjednodušeném podlimitním řízení
- Nesplněno uveřejnění podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to použít
formuláře podle přímo použitelného předpisu Evropské unie nebo formuláře
podle prováděcího právního předpisu ve Věstníku veřejných zakázek.
- Písemná zpráva zadavatele nebyla uveřejněna na profilu zadavatele.
- Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem neprobíhala elektronicky.
- Zadavatel uzavřel smlouvu s dodavatelem před uplynutím lhůty pro podání
námitek.
- Příjemce dotace neuveřejnil smlouvu na veřejnou zakázku na profilu zadavatele.
Specifikace předmětu veřejné zakázky ve výzvě k podání cenové nabídky musí
připouštět co nejširší okruh dodavatelů a plnění.

PŘÍKLADY POCHYBENÍ Z PRAXE
V rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky byla uvedena jako vítězná nabídka nabídka s vyšší cenou (předmětem hodnocení byla ekonomická výhodnost
nabídky).
Snadná obsluha stroje, snadné čištění stroje, nízká poruchovost, snadný servis a
tichý chod stroje nejsou vymezením předmětu veřejné zakázky (ale hodnotícími
kritérii, u těch musí být uvedeno, jak a na základě čeho budou posuzována).

Ani jedna z nabídek nesplňovala zadané požadavky. Ani jeden ze strojů neměl
požadované rozměry.
Učební pomůcka nesplňovala podmínku - hmotná movitá věc s provozně
technickou funkcí delší než jeden rok.
Pořizovací cenou je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením
související, nikoliv však náklady související s jeho budoucím provozem.
Předmětem fakturace byla služba „zahradnické práce , nikoliv pořízení
dlouhodobého hmotného majetku.
Nákup odlišné pomůcky než byla uvedena v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

RŮZNÉ

KONTAKTY K PROGRAMU CENTRA ODBORNÉ
PŘÍPRAVY V ROCE 2021
Odbor vědy, výzkumu a vzdělávání
Oddělení vzdělávání a poradenství

Ing.Věra Reljićová
garant programu Centra odborné přípravy
Tel: 221 812 756
Email: vera.reljicova@mze.cz
Mgr. Barbora Sadílková
Vedoucí oddělení vzdělávání a poradenství
Tel: 221 812 083
Email: barbora.sadilkova@mze.cz
Webové stránky dotačního programu
http://portal.mze.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-centra-odborne-pripravy/centra-odborne-pripravy.html

DĚKUJEME
ZA POZORNOST

