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Pokyny pro vyplnění 
elektronické žádosti 

podprogram 117D51300 
„Podpora výstavby technické infrastruktury“ 

 
Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu daného podprogramu umístěného 
na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. 
 
1. Uživatel (žadatel o dotaci) se zaregistruje do aplikace použitím volby „Nový uživatel“ na úvodní stránce a vyplněním registračních údajů, neboť přístup 
k žádostem o dotace je povolen pouze uživatelům registrovaným v aplikaci DIS ZAD. Přístup k žádostem o dotace bude žadateli povolen po zadání 
přihlašovacího jména a hesla kliknutím na tlačítko “Přihlásit“ na úvodní obrazovce aplikace. 
 
2. Pro zadání nové žádosti použijte volbu „Nová žádost“, poté zvolte ze seznamu podprogram, 117D51300 Podpora výstavby technické infrastruktury. 
 
3. Při vyplňování žádostí doporučujeme pečlivě číst každou stránku žádosti včetně poznámek a nápovědy, potom by vyplnění žádosti mělo být 
bezproblémové. Pokud se však u uživatele přesto vyskytnou nejasnosti při vyplňování formuláře, doporučujeme použít volbu „Nápověda”, případně 
kontaktovat společnost ASD Software, s. r. o. (tel. +420 583 300 724, e-mail hot-line@asd-software.cz). Pokud bude mít uživatel problém věcného nebo 
metodického charakteru týkající se podání žádosti o dotaci, lze kontaktovat příslušného referenta spravujícího daný podprogram. 
 
4. V žádosti o dotaci musí uživatel vyplnit všechny části žádosti („záložky”) daného podprogramu. Údaje označené * jsou povinné a při nevyplnění 
povinných hodnot nebo při vzniku nesrovnalostí v zadaných údajích nelze žádost uložit, dokud nebudou chyby, na které aplikace upozorňuje, odstraněny. 
 
5. Po úspěšném přihlášení (informace o přihlášeném uživateli se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky) se žadateli zobrazí seznam již uložených žádostí, 
který může být při prvním přihlášení prázdný. Zakládat nové žádosti a modifikovat data již založených žádostí je povoleno do termínu ukončení přijímání 
žádostí. 
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zaregistrovaný uživatel vyplní své Přihlašovací jméno a Heslo a potvrdí tlačítkem Přihlásit 

nový žadatel vyplní 
Identifika ční a Přihlašovací 
údaje, potvrdí tlačítkem 
Uložit a dle textu se přihlásí 
do systému 
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pokud již byly uživatelem 
nějaké žádosti vyplněny, 
vybere příslušnou žádost 
 

kliknout pro zadání nové žádosti 
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pro výběr kliknout na jednu z možností 
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 vyplnit název akce v uvedeném formátu 

 kliknout pro p řechod na další záložku 
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 vyplnit I Č a kliknout na tlačítko ARES, 
kliknutím na zelenou šipku nebo na název 
obce potvrdit výběr (adresa se doplní 
automaticky) 
 

 kliknout pro p řechod na další záložku 

 kliknout, na straně 3 kliknutím na zelenou šipku 
nebo na kód vybrat Obec, měst. část hl. m. Prahy 
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 vybrat osobu, jejíž údaje budou zadávány 
 kliknout pro p řechod na další záložku 
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 kliknout, na straně 2 vybrat starosta/starostka 
(u Kontaktní osoby vyberte z nabídky) 
 

vyplnit alespoň povinné položky 

kliknout, zadat název obce, potvrdit výběr kliknutím 
na zelenou šipku nebo název obce 
 

kliknout, potvrdit vybranou část obce 
(PSČ se doplní automaticky) 
 

vyplnit alespoň povinné položky 

potvrdit  
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kliknout pro p řechod na další záložku 
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kliknout pro p řechod na další záložku 

vyplnit např. místní označení nebo stačí název obce 

kliknout, vybrat okres (postup viz str. 8  –  výběr obce) 
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vyplnit pozemky, na kterých bude ta část TI, na kterou je požadována dotace 
(viz Specifikace TI); výčet pozemků nemusí být úplný, dotace nemusí být 
požadována na všechny pozemky pod vybranou TI (vhodné vyloučit např. 
pozemky s nevyřešenými vlastnickými vztahy) 
 

vyplnit pozemky určené pro následnou 
výstavbu bytových jednotek 
 

kliknout, vybrat část TI, na kterou je požadována dotace (výběr lze provést vícekrát) 

kliknout pro p řechod na další záložku 
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vybrat druh termínu, pomocí kalendáře 
(rozbalovací tlačítko) nebo ručně zadat 
termíny, potvrdit tla čítkem OK 
 

kliknout pro p řechod na další záložku 



         Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

13 

 

vybrat, vyplnit po čet následně budovaných bytových jednotek, které se obec zavazuje na zainvestovaném 
území vystavět, potvrdit tla čítkem OK (počet bytových jednotek se shoduje s číslovkou v názvu akce) 
 

kliknout pro p řechod na další záložku 
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vybrat, vyplnit částky 
v jednotlivých letech 
(dotace vždy celá v roce 
2012), potvrdit tlačítkem 
OK 
 

 náklady na výstavbu vybrané TI (viz Specifikace TI) dle rozpočtů z projektu 

 dotace (počet bytových jednotek krát 50 000) 

 obecní rozpočet 

 úvěry od komerčních bank 

 finanční prostředky sdružené obce 

klik nout pro přechod na další záložku 



         Ministerstvo pro místní rozvoj 
 

15 

 

nemusí být statutární zástupce 

 v mezinárodním formátu bez mezer 

statutární zástupce 

pomocí kalendáře (rozbalovací tlačítko) nebo ručně 

kliknout pro p řechod nad další záložku 
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vybrat, vygeneruje se dokument v MS Word, uložit na lokální disk, 
vytisknout, podepsat a orazítkovat a spolu se základními náležitostmi 
žádosti o dotaci do 17. 2. 2012 doručit na podatelnu MMR 
 


