
NÁKLADY OBVYKLÝCH OPATŘENÍ MŽP

Náklady obvyklých opatření (NOO) slouží k posuzování žádostí a projektů v dotačních programech.

Cílem je zajistit efektivní vynakládání finančních prostředků. Podle zaměření položek je členěn

tématicky do 10 oblastí. Většina oblastí je rozdělena na dvě části - „Agregované položky” uvádějící

cenu obvykle podporovaných opatření pro posuzování záměrů a na „Položkový ceník”, který

předchozí doplňuje. Náklady obvyklých opatření jsou tvořeny základní sazbou a v

odůvodněných případech (ztížené přírodní podmínky apod.) upravenou koeficienty. Uvádí se

ceny bez DPH. NOO uvádí široké spektrum činností, které nemusí být vždy v souladu s

předmětem podpory konkrétního programu, tzn. činnost uvedená v NOO neznamená vždy

způsobilý výdaj. Při realizaci obvyklých opatření jsou respektovány Standardy péče o přírodu 

a krajinu. Ceny jsou přednostně posuzovány podle agregovaných položek, alternativně je v

odůvodněných případech možno použít položkový ceník.

Agregované položky

Agregované položky (modře podbarvené) představují obvyklou finanční částku, za kterou je

možno realizovat určitý typ opatření. Částka zahrnuje všechny nezbytné činností a materiály

potřebné k realizaci opatření (zejména činnosti uvedené v poznámkách u jednotlivých

agregovaných položek). Neřeší finanční efektivnost jednotlivých položek v rozpočtu

projektu, ale efektivnost opatření jako celku. Nelze říct, že všechny projekty, které

agregované položky překročí, jsou špatně navržené, spíše obsahují další realizační prvky,

které nejsou pro daný typ opatření běžné.Tento typ projektu je přesto možné realizovat,

pokud představuje zvýšený zájem ochrany přírody. Náklady jsou vyjádřeny cenami

agregovaných položek, které zahrnují všechny běžné činnosti a materiály, které jsou v rámci

daného typu opatření obvykle realizovány, a to včetně nákladů na dopravu (v odůvodněných

případech lze dopravu počítat zvlášť). Je možné navýšit základní sazbu, pokud je splněna

podmínka uvedená v komentáři pod konkrétní položkou a takové navýšení je třeba řádně odůvodnit.

Navýšení je nutné vždy posuzovat s porovnatelnými případy v rámci regionu. Položky „Cena

sazenic“ v lesnických opatřeních a při výsadbě zeleně jsou hodnoceny samostatně - vzhledem k

širokému rozptylu cen za jednotlivé sazenice ve vztahu k jejich druhu, velikostním kategoriím a

způsobu pěstování.

Položkový ceník

Ceny se přednostně posuzují podle položek agregovaných. Je možné navýšit základní sazbu,

pokud je splněna podmínka uvedená v komentáři. Takové navýšení stejně jako případné zvýšené

náklady vyvolané jinými objektivními důvody je třeba řádně odůvodnit. 
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