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Východisko 

Tento metodický dopis se vydává v reakci na požadavek a nálezy auditních orgánů, kdy  

vznikly pochybnosti o tom, zdali je v  OP VK v rámci výběrových řízení i přímého nákupu 

pořizováno nakupované zboží vždy hospodárně a to zejména z toho důvodu, že řádný průběh 

zadávacího řízení  není automatickou záruku toho, že je výsledný nákup hospodárný, tzn. zda 

odpovídá tržní ceně pořizovaného zboží.  

Z důvodu potřeby deklarování cen obvyklých u nejčastěji pořizovaných položek příjemci 

finanční podpory z OP VK, byl Řídicím orgánem OP VK ve spolupráci se Zprostředkujícími 

subjekty zpracován seznam  obvyklých cen pro nejčastěji pořizované vybavení a zařízení, 

které je hrazeno z prostředků OP VK. Uvedený seznam vybavení a zařízení obsahuje 

vzorovou konfiguraci, od které se příjemce může odchýlit. V případě, že taková změna bude 

mít za následek navýšení ceny nad limity stanovené tímto metodickým dopisem, je příjemce 

povinen takovýto požadavek zdůvodnit návazností na cíle realizovaného projektu.  

Metodický dopis bude ze strany Řídicího orgánu OP VK průběžně aktualizován, tak aby 

odpovídal cenám v  čase obvyklým.   

Tento metodický dopis slouží příjemci/žadateli k hospodárnému nákupu, správnému 

nastavení rozpočtu projektu, jako pomůcka externím hodnotitelům pro hodnocení 

přiměřenosti rozpočtu projektové žádosti a zejména PM/FM ke kontrole monitorovacích 

zpráv a posuzování hospodárnosti a efektivity jednotlivých nákupů při posouzení způsobilosti 

výdajů při proplácení žádosti o platbu během realizace projektu.  PM/FM se při posuzování 

bude řídit vždy aktuálně platným metodickým dopisem v době zadání zakázky/nákupu zboží. 

Cenová mapa nejčastěji nakupovaného zařízení a vybavení z prostředků OP VK 

Příjemce projektu se podpisem rozhodnutí o poskytnutí dotace/ smlouvy o realizaci 

grantového projektu zavázal dodržovat pravidla daná  Příručkou pro příjemce finanční 

podpory z OP VK, konkrétně ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde je stanoveno, 

že příjemci disponující s veřejnými prostředky při zadávání zakázek musí také dodržovat 

pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků.  Na základě výše 

uvedeného, je tak příjemce povinen nakupovat zboží co nejhospodárněji v daném místě a 

čase. Protože ceny zejména výpočetní techniky postupem času klesají, musí se příjemce při 

nákupu řídit cenami obvyklými v daném čase a nedostačuje, když by dodržel pouze 

jednotkové ceny takového zboží uvedené v rozpočtu projektu, který je přílohou 

rozhodnutí/smlouvy. 
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Obvyklé ceny zařízení a vybavení  

platnost od 26.6.2012 
  

  Položka zařízení Cena bez DPH Parametry* 

1. Stolní PC sestava 14 000 

myš, klávesnice, monitor 22", operační paměť 
RAM 4 GB, hardisk  750 GB,  optická mechanika 
DVD-RW, wifi, LAN, USB, grafická karta, 
dvoujádrový/čtyřjádrový procesor, operační 
systém 32/64 bit1 

2. Notebook 14 000 

určeno pro kancelářskou a grafickou práci 
cílové skupiny a projektového týmu - 
dvoujádrový procesor, HDD 500 GB, operační 
paměť RAM 4GB, uhlopříčka 15,6", wifi,LAN, 
USB,VGA,optická mechanika DVD+RW, čtečka 
paměťových karet, operační systém 32/64 bit 

3. Monitor 3 000 
monitor 22", rozlišení: 1920 × 1080 bodů, 
naklápěcí 

4. Dokovací stanice 1 500 4 USB, síťový adaptér součástí balení 

5. Klávesnice a myš 850 
Set klávesnice a myši drátová/bezdrátová; 
optická/laserová radiová myš, USB 

3. Kancelářský balík 5 000  
MS Office 2010 Home and Business (Word, 
Excel, Powerpoint, Outlook)2 

4. Běžná tiskárna 3 000    
barevná/černobílá, laserová/inkoustová, 
1200x1200 dpi, rychlost cca 20 str/min. 

5. 
Multifunkční zařízení pro 
standardní používání 

6 000    

určeno pro běžné kancelářské použití a 
přípravu podkladů pro cílovou skupinu v 
menším rozsahu, barevná tiskárna, skener, 
kopírka, rozlišení tisku 1200 x 600 dpi, duplex, 
rychlost 20 str./min., zátěž do 30 000 str./měsíc 

6. 
Multifunkční zařízení pro 
intenzivní využití 

15 500    

určeno pro přípravu podkladů pro cílovou 
skupinu ve velkém rozsahu; A3,A4 - 
laserová/inkoust, barevná/černobílá, tiskárna, 
skener, kopírka, rozlišení tisku 9600x2400, 
rozlišení kopírování 1200x600, rozlišení 
skeneru 4800x9600 dpi, automatický duplex, 
rychlost 30 str/min, síťové připojení na více PC 

7. Skener 2 000    
optické rozlišení 4800x9600 dpi, USB, barevná 
hloubka 48 bitů, formát A4 

                                                 
1
 Je možno zvolit jakýkoliv vhodný operační systém, jeho cena je však již zahrnuta v obvyklé ceně PC/notebooku 

2
 V případě, že je příjemce zapojen do zvýhodněného licenčního projektu, je povinen při nákupu softwaru 

využívat tento projekt. 
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8. 
Kompaktní přenosný 
dataprojektor 

13 000    
přenosný, rozlišení WXGA 1280x800, svítivost 
3000 lumenů, kontrast 2000:1, váha 2-5 kg 

9.  Stacionární dataprojektor 28 000 

určeno pro větší místnosti bez zatemnění, větší 
skupiny osob, převážně pro stacionární použití; 
rozlišení XGA (1 024 x 768), jas 4000 ANSI Lm, 
kontrast 3000:1 

9. Mobilní telefon standardní 2 500    telefonování, SMS, MMS, GPRS, fotografování  

10. Mobilní telefon manažerský 5 800 
telefonování, SMS, MMS, datové přenosy, BT, 
vícepásmový3 

11. Digitální fotoaparát 3 000    
 rozlišení až 12Mpix, optický zoom 4x + 
paměťová karta 2-8GB 

12. Digitální kamera 7 000    
optický zoom 10x, digitální zoom, rozlišení 3,3 
Mpix, záznam na DVD/HDD/flash,  HDMI 
výstup, USB, stabilizátor obrazu 

13. Flipchart 2 000    
výškově nastavitelný, s rychloupínací lištou pro 
bloky, s odkládací lištou na popisovače, velikost 
min. 70x100, magnetická bílá stíratelná tabule  

14. Interaktivní tabule 60 000    

samostatné/pevně spojená s dataprojektorem - 
tabule umožňující ovládající pouze rukou bez 
elektronického pera, aktuální sw, v ceně 
instalace, dvojí dotyk 

15. Digitální diktafon 1 200    
2 GB vestavěná paměť, podpora mp3, vlastní 
reproduktor, výstupy: USB, mikrofon, 
sluchátka, výdrž baterie 20 hodin 

16. USB disk 200/ 300    
4 GB, pro realizační a administrativní tým 
propagační předmět vč. logolinku OP VK 

17. Židle kancelářská 2 600    včetně opěrek, otočná, polohovací s kolečky 

18. Židle učebna 1 200      

19. Stůl pracovní kancelářský 5 500    pracovní místo pro 1 osobu 

20. Stůl učebna 3 500    pracovní stůl pro 2 osoby 

21. CD/DVD 130/ 170 
10 ks CD v samostatných pevných 
obalech/printable DVD balení po 10 ks 

22. Kroužkovací vazač 2 000  děrování ovládáno manuálně, na cca 150 listů 

23. Skartovací stroj 1 400    
šíře vstupu min. 220, automatické START/STOP, 
koš min. 18L, CD/DVD, plastové karty 

24. Laserové ukazovátko 2 000    vybavení na prezentaci, s LED baterií 

25. Projekční plátno 3800 
promítací, velikost 178x178 cm, roletové, 
stativové 

  
   

* jedná se o typické charakteristiky, kterých lze běžně dosáhnout za uvedenou cenu, konkrétní 
zařízení a vybavení může vykazovat v daném cenovém limitu odlišné charakteristiky 

  

Tento metodický dopis je platný pro příjemce finanční podpory z prioritní osy I. – IV. OP VK 

a nabývá účinnosti dnem 1.7.2012. 

                                                 
3
 Foto modul, MP3 přehrávač či jakékoliv jiné funkce, které neslouží ke komunikaci, nezdůvodňují vyšší cenu 


