PŘÍLOHA č. 30
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI
Postup pro řešení námitek žadatele/příjemce

Postup pro řešení námitek žadatele/příjemce1
Vzhledem k tomu, že hodnocení a výběr předložených Projektových žádostí a následná
administrace projektů v realizaci je velmi složitý proces, který klade velké
administrativní/procesní nároky na Řídicí orgán Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace (ŘO OP VaVpI), může nastat situace, kdy vzniknou na straně
žadatele/příjemce pochybnosti o správnosti postupu ŘO OP VaVpI nebo o posouzení
vzniklých situací ze strany ŘO OP VaVpI (typicky např. o posouzení navržených změn
v projektu, posouzení způsobilosti výdajů, výstupů z kontrol provedených ŘO OP VaVpI
apod.).
Žadatel/příjemce2 je v takových případech oprávněn podat námitku proti tomuto
postupu nebo proti posouzení dané situace ŘO OP VaVpI, a to písemně
prostřednictvím svého statutárního orgánu ve lhůtě 15 kalendářních dnů od okamžiku,
kdy žadatel/příjemce obdrží rozhodnutí či vyrozumění ŘO OP VaVpI nebo je informován
o procesním či věcném kroku ŘO OP VaVpI, se kterým nesouhlasí.
ŘO OP VaVpI se podanými námitkami zabývá bez zbytečného odkladu, přičemž jejich
řešení zpravidla nepřesáhne 1 měsíc od jejich doručení ŘO OP VaVpI –
v odůvodněných případech, zejména bude-li pro řádné vyřešení námitky potřebné
získat stanovisko externích expertů, může ŘO OP VaVpI uvedenou lhůtu přiměřeně
prodloužit.
ŘO OP VaVpI vždy žadatele/příjemce písemně informuje o vyřešení podané námitky.

1

Uvedený postup a lhůty se aplikují na situace, ve kterých nemá příjemce resp. ŘO OP VaVpI stanovena zvláštní
práva, povinnosti či procesní postupy zvláštními právními předpisy (jako je tomu např. při podávání a řešení
námitek proti Protokolu o výsledku kontroly na místě ve smyslu § 15-18 zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole,
ve znění pozdějších předpisů).
2
Námitku je vždy oprávněn podat pouze žadatel/příjemce, a to i v případě, kdy se namítané skutečnosti týkají
partnera projektu, neboť pouze žadatel/příjemce (potenciálně) bude/je v bezprostředním právním vztahu s ŘO OP
VaVpI.
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