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Program 217310 „Podpora bydlení“ 
- metodika k podprogramům pro rok 2007 

-  
Podprogram 217 314 „Podpora výstavby podporovaných bytů“ 

 
Kontaktní osoba – Ing. Jitka Moravcová, tel. 224 86 1508, e-mail: morjit@mmr.cz 

 
Základní povinné náležitosti žádosti o 
dotaci 

 Bližší specifikace dokladů přikládaných 
k žádosti 
 

Vytištěný, vyplněný a podepsaný elektronický 
formulář žádosti.  

Na adrese http://www3.mmr.cz/zad obec vyplní 
elektronický formulář podle pokynů a ve 
stanoveném termínu doručí vytištěný a podepsaný 
formulář žádosti spolu s dalšími doklady. 

Vyplněný a podepsaný list Specifické údaje. Je v příloze tohoto podprogramu. 
Originál nebo ověřená kopie pravomocného 
stavebního povolení, nebo veřejnoprávní 
smlouva, nebo certifikát autorizovaného 
inspektora, nebo souhlas s provedením 
ohlášené stavby, nebo prohlášení, že obec 
neobdržela do 30 dnů ode dne ohlášení stavby 
rozhodnutí stavebního úřadu o zákazu 
provedení ohlášené stavby. 

Originál nebo ověřená kopie pravomocného 
stavebního povolení, nebo veřejnoprávní smlouvy 
(zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 116), 
nebo dokladu o výsledku zkráceného stavebního 
řízení (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
§ 117), nebo souhlasu s provedením ohlášené 
stavby (§ 106 stav. zákona) musí být vydán do 
30.3.2007. 
Datum nabytí právní moci stavebního povolení 
musí být nejpozději 30.3.2007. 

Z projektové dokumentace stavby tyto 
dokumenty: 

╴  průvodní nebo souhrnná technická 
zpráva,  

╴  koordinační situace stavby, 
╴  výkresy půdorysů, řezů a pohledů, 

každý upravitelný byt musí být 
vyznačený v příslušném půdoryse, 

╴  energetický průkaz budovy podle 
požadavků stanovených zvláštními 
právními předpisy, doplněný o výpočet 
porovnání měrných ukazatelů eV (resp. 
eA) a eVN (resp. eVA) pro stanovení výše 
podpory, jedná-li se o výstavbu podle 
bodu II. písm. f) bod 1. 

Projektová dokumentace ověřená stavebním 
úřadem - k jakému stavebnímu povolení nebo 
jinému povolení stavby se vztahuje předmětná 
průvodní nebo souhrnná technická zpráva; celková 
situace stavby i výkresy půdorysů, řezů a pohledů 
(číslo jednací, datum…).   
Pokud je stavební povolení vydáno podle zákona 
č. 50/1976 Sb., předloží obec celkovou situaci 
stavby. Pokud je vydáno stavební povolení podle 
zákona č. 183/2006 Sb., předloží obec koordinační 
situaci stavby.  
 
Energetický průkaz budovy s razítkem, datem a 
podpisem zpracovatele (originál nebo ověřená 
kopie). 

U výstavby podle bodu II. písm. f) bod 5 
posudek autorizovaného inženýra v oboru 
pozemní stavby, nebo znalecký posudek 
zpracovaný soudním znalcem v oboru pozemní 
stavby nebo statika staveb dokládající 
nezpůsobilost bytů v bytovém domě k bydlení. 

Originál nebo ověřená kopie dokladu zpracovaného 
k předmětné akci soudním znalcem v oboru  
stavebnictví, odvětví stavby obytné, případně se 
specializací statika. 

Snímek katastrální mapy a originál nebo 
ověřenou kopii výpisu z katastru nemovitostí 
potvrzující vlastnictví pozemku nebo domu, 
kde má být výstavba podporovaných bytů 
prováděna (výpis není starší tří měsíců). 

Snímek katastrální mapy musí být vždy originál, 
který obec získá na místně příslušném katastrálním 
úřadu. Výpis z katastru nemovitostí může být 
originál, který obec získá na místně příslušném 
katastrálním úřadu, nebo jeho ověřená kopie. Oba 
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dokumenty ne starší než tři měsíce. 
Doklad o způsobu financování výstavby 
podporovaných bytů. 
 

Dokument s názvem „Způsob financování 
výstavby“, ve kterém obec popíše způsob 
financování výstavby (např. z rozpočtu obce, 
úvěrem od banky…), a to i přesto, že tyto údaje se 
dají vyčíst z formuláře.  

Předpokládaný rozpočet stavby nebo výkaz 
výměr a nákladů na měrnou jednotku. 

Podrobný rozpočet stavby nebo výkaz výměr a 
nákladů na měrnou jednotku, který obsahuje 
položkový soupis prací, dodávek a služeb ve 
skladbě odpovídající projektové dokumentaci 
stavby. Položka podrobné části výkazu výměr musí 
obsahovat: pořadové číslo položky; číselné 
zatřídění položky, pokud je možné danou položku 
zatřídit; popis položky jednoznačně vymezující 
druh a kvalitu prací; cenu měrné jednotky; počet 
měrných jednotek; celkovou cenu. 

Předpokládaná výše finančních potřeb provozu 
podporovaných bytů. 

Dokladem je dokument s vyčíslením 
předpokládaných nákladů spojených s pořízením a 
provozem budovy. Náklady spojené s pořízením a 
provozem jsou např. splátky úvěrů, výdaje za 
dodávku tepla a energií, vodného a stočného, dále 
výdaje za úklid a osvětlení společných prostorů, 
provoz výtahu, za pojištění domu, výdaje na opravy 
atd. Dokument musí obsahovat specifikaci zdrojů 
úhrady výše uvedených výdajů. 

Prohlášení obce, že nemá ke dni podání žádosti 
o dotaci závazky po době splatnosti ve vztahu 
ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům. 

Prohlášení statutárního orgánu obce, že nemá 
závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu 
rozpočtu a státním fondům (vždy originál). 

Formuláře specifikované vyhláškou. Formuláře vyvěšené na webu k tomuto 
podprogramu žadatel vyplní, vytiskne a podepíše 
statutární zástupce obce. 

Smlouva o spolupráci v případě sdružení 
finančních prostředků podle bodu V. písm. c) 
při výstavbě chráněných bytů nebo bytů na půl 
cesty. 

Ověřená kopie smlouvy – podle zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo zákona č.131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Věcné zdůvodnění výstavby podporovaných 
bytů podle přílohy tohoto podprogramu. 

Dokladem je řádně vyplněná příloha, která je 
součástí úplného znění vyhlášeného podprogramu. 

Doklad o veškerých podporách poskytnutých 
obci podle pravidla „de minimis“ v období tří 
let předcházejících datu podání žádosti o dotaci 
podle tohoto podprogramu; pokud takové 
podpory obec nečerpala, předloží prohlášení 
stvrzující tuto skutečnost. 

Jako doklad o všech přijatých podporách 
poskytnutých podle pravidla „de minimis“ a jejich 
výši za předcházející 3 roky předloží obec kopii 
příslušných dokumentů (Rozhodnutí o účasti; …  
nebo Smlouvu o poskytnutí…. ). Celková výše 
podpory de minimis poskytnuté obci v kterémkoli 
tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč 
odpovídající 200 000 EUR – podle Nařízení 
Evropské komise č. 1998/2006 z 15.12.2006 
(Ústřední věstník EU L 379). Pokud nebyly 
poskytnuty žádné veřejné podpory de minimis, 
předloží obec o této skutečnosti prohlášení 
statutárního orgánu obce. Roli centrálního 
koordinačního, poradenského, konzultačního a 
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monitorovacího orgánu v oblasti veřejné podpory 
plní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (podle 
zákona č. 215/2004 Sb.) - www.compet.cz, kam se 
lze obracet s konkrétními dotazy v oblasti veřejné 
podpory. 

 
 
 
Doplňující náležitosti žádosti o dotaci Bližší specifikace dokladů přikládaných 

k žádosti 
 

Smlouva o dílo se zhotovitelem výstavby 
podporovaných bytů. 

Smlouva o dílo s datem a podpisy všech smluvních 
stran, originál nebo ověřená kopie smlouvy. 

Doložení vlastních finančních prostředků 
sdružujícího se subjektu v případě sdružení 
finančních prostředků, a to na zvláštním účtu, 
s nímž má obec oprávnění nakládat. 

Dokladem je originál nebo ověřená kopie smlouvy 
o účtu sdružujícího se subjektu s vymezením 
dispozičního práva ve prospěch obce a originál nebo 
ověřená kopie výpisu z tohoto účtu. 

Doklad o tom, že obec má zajištěny prostředky 
na financování výstavby podporovaných bytů. 

Schválený rozpočet obce pro rok 2007 s vyznačením 
finančních prostředků určených na výstavbu, nebo 
kopie úvěrové smlouvy. Vždy však prohlášení 
statutárního orgánu obce. 

Doklad o tom, že vybraný zhotovitel stavby 
má zaveden systém řízení jakosti v souladu 
s příslušnou českou technickou normou. 

Ověřená kopie certifikátu dokládající, že dodavatel 
má zavedený systém řízení jakosti v souladu s českou 
státní normou. 

Aktualizované formuláře specifikované 
vyhláškou. 
 

Jedná se o formuláře podle vyhlášky Ministerstva 
financí č. 560/2006 Sb. v rozsahu dat, které jsou 
aktualizované na údaje uzavřené smlouvy o dílo. 

 
 
 
K bodu VII. bod 1 písmeno b) Specifické podmínky pro nakládání s chráněným bytem 
 
V případě, že v chráněném bytě bude bydlet rodina se zdravotně postiženým dítětem, nájemní 
smlouva k chráněnému bytu se uzavírá s jeho zákonným zástupcem maximálně na dobu do 
dovršení jeho zletilosti. 
 
K bodu VII. bod 2 písmeno a) Specifické podmínky pro nakládání s bytem na půl cesty 
 
Pro práci s klienty v bytech na půl cesty je doporučeno využití dotace z Rady vlády pro 
záležitosti romské komunity nebo MPSV z programů zaměřených na sociální integraci. 
 
 
 
K bodu X. Postup bod 5. – oznámení o zahájení výstavby: 
 
- u již zahájených akcí : 
Obec zašle současně s žádostí Smlouvu o dílo (originál nebo ověřená kopie) a ověřenou kopii 
protokolu o předání staveniště zhotoviteli. 
 
- u nezahájených akcí : 
Obec zašle nejpozději do 15 dnů od zahájení výstavby podporovaných bytů ověřenou kopii 
protokolu o předání staveniště zhotoviteli. 
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