
 

Podpora výstavby podporovaných bytů 
 

pro rok 2006 
 
 
Podprogram „Podpora výstavby podporovaných bytů“ stanovuje podmínky pro poskytování 
státních dotací na výstavbu podporovaných bytů na akce, které musí být zahájeny do konce 
roku 2006.  
 

I. Cíl podpory 
Cílem podpory je výstavba podporovaných bytů ve vlastnictví obcí nebo dobrovolného 
svazku obcí (dále jen „svazek obcí“) pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení 
v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z věku, zdravotního stavu nebo sociálních 
okolností jejich života (dále jen „cílová skupina“).  
 

II. Vymezení pojmů  
Pro účely tohoto podprogramu se rozumí:  
a) podporovaným bytem nájemní byt postavený se státní dotací podle tohoto podprogramu; 
b) chráněným bytem podporovaný byt v domě zvláštního určení,1 který je určený 

k uspokojování bytových potřeb osob se zvláštními potřebami v oblasti bydlení z důvodů 
zdravotních či z důvodu pokročilého věku a který splňuje stavebně technické podmínky 
upravitelného bytu;2  

c) bytem na půl cesty podporovaný byt určený k uspokojování bytových potřeb osob, které 
mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení z důvodů konfliktního způsobu života nebo 
rizikového prostředí, ve kterém žijí, a které nejsou schopny bez pomoci samostatně řešit 
svou nepříznivou sociální situaci; 

d) vstupním bytem podporovaný byt, který vznikne stavební úpravou bytu, a který je určený 
k uspokojování bytových potřeb osob, které i při využití všech stávajících nástrojů 
sociální a bytové politiky nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopné samostatného 
života, zejména z hlediska povinností vyplývajících z nájemního vztahu;  

e) upravitelným bytem byt, který bez dalších stavebních úprav3 může sloužit osobám 
s omezenou schopností pohybu a orientace, tj. zejména osobám postiženým pohybově, 
zrakově, sluchově, mentálně, osobám pokročilého věku apod., a který splňuje podmínky 
uvedené v příloze č. 1 tohoto podprogramu; 

f) výstavbou 

                                                 
1 § 10 zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním občanského zákoníku, 
ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

2 Viz příloha č. 1 tohoto programu. 

3 § 139b) odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění zákona č. 83/1998 Sb. 
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1. výstavba bytového domu4 nebo rodinného domu5 se dvěma nebo třemi byty, 
2. změna stavby (včetně půdní vestavby), kterou vznikne nový byt z prostor určených 

k jiným účelům než bydlení, 
3. nástavba nebo přístavba, pokud jí vznikne nový byt nebo 
4. stavební úprava bytu, kterou vznikne vstupní byt;  

g) podlahovou plochou bytu součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho 
příslušenství6, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu. 

 

III. Charakter a výše podpory 
Podpora se poskytuje ve formě investiční dotace na konkrétní investiční akci, jejímž cílem je  
výstavba podporovaných bytů podle jednotlivých dotačních titulů. Jednotlivé dotační tituly 
jsou vymezeny v části VII. tohoto podprogramu. 
 
Maximální výše dotace na jeden byt podle jednotlivých dotačních titulů: 
 
Dotační titul v tis. Kč 
1. Chráněný byt 600 až 800*
2. Byt na půl cesty 600 
3. Vstupní byt 250 
 
* Výši dotace na jeden byt ovlivňuje velikost obce: maximální dotace 800 tisíc Kč na jeden 
byt v obci s počtem obyvatel do 10 tisíc, 700 tisíc Kč na jeden byt v obci s počtem obyvatel 
od 10 do 100 tisíc a 600 tisíc Kč na jeden byt ve městech s počtem obyvatel vyšším než 
100 tisíc. 

 
Výše dotace se vypočte jako součin počtu podporovaných bytů, na které je požadována 
dotace, a finanční částky na jeden byt; finanční částka na jeden byt je určena v závislosti 
na tom, do jaké míry splňuje bytový dům s podporovanými byty postavenými s dotací podle 
tohoto podprogramu požadavky na užití energie při spotřebě tepla v budovách v závislosti 
na měrných ukazatelích eV (resp. eA) a eVN (resp. eVA) stanovených zvláštním právním 
předpisem.7 

Výše dotace je stanovena podle poměru měrné spotřeby tepla za otopné období vztažené 
na jednotku objemu budovy eV (resp. eA) ku požadované hodnotě měrné potřeby tepla eVN 
(resp. eVA) podle zvláštního právního předpisu7;  

                                                 
4 § 3 písm. b) vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

5 § 3 písm. c) vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

6 § 121 odst. 2 občanského zákoníku. 

7 Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. 
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a) Jedná-li se o novou výstavbu podle části II. „Vymezení pojmů“, písmeno f) bod 1: 
 

eV/eVN 
eA/eVA 

Výše dotace 

100 % - 80 % 65 % z maximální možné výše dotace 
79,9 % - 50 % 85 % z maximální možné výše dotace 
< 49,9 % 100 % z maximální možné výše dotace 

 
b) Jedná-li se o změnu stavby, nástavbu a přístavbu podle části II. „Vymezení pojmů“, 
písm. f) bodů 2 a 3: 
 

eV/eVN 
eA/eVA 

Výše dotace 

100 % - 75 % 75 % z maximální možné výše dotace 
< 74,9 % 100 % z maximální možné výše dotace 

 
c)   Jedná-li se o stavební úpravu bytu, při které vznikne vstupní byt podle části II. 
„Vymezení pojmů“, písmeno f) bod 4, poskytuje se dotace pouze na stavební úpravy 
investičního charakteru a požadavky na užití energie při spotřebě tepla v budovách se  
neposuzují ve vztahu k výši dotace. 
 

IV. Příjemce dotace 
Příjemcem dotace a současně stavebníkem a investorem je obec nebo svazek obcí.8  
 

V. Podmínky pro získání dotace – společné pro všechny dotační tituly 
Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny následující podmínky: 
a) obec nebo svazek obcí podá v termínu stanoveném Ministerstvem pro místní rozvoj (dále 

jen „ministerstvo“) písemnou žádost o poskytnutí dotace na financování akce 
na formuláři „Základní údaje“. K písemné žádosti obec nebo svazek obcí doloží základní 
povinné náležitosti podle části VIII. tohoto podprogramu; 

b) písemná žádost i s doklady uvedenými v části VIII. bude doručena v nerozebíratelném 
provedení, vyjma výkresů půdorysů, řezů a pohledů uvedených v bodě b) část VIII, 
stránky budou číslované a bude uvedený počet stran (úprava jako znalecký posudek); 
každá žádost bude doručena v uzavřené obálce s označením názvu podprogramu; 

c) finanční prostředky na výstavbu může obec nebo svazek obcí sdružit pouze s jinou obcí 
nebo s právnickou osobou založenou k poskytování zdravotních a sociálních služeb, která 
nevyvíjí podnikatelskou činnost, přičemž podíl příjemce dotace na sdružené investici 
musí činit minimálně 51 % z celkových investičních nákladů; při výstavbě vstupních bytů  
(podle části II. písm. f) bod 4) nelze finanční prostředky sdružit; 

d) obec, na jejímž území bude provedena výstavba, má na akci vydané pravomocné stavební 
povolení;9 

                                                 
8 § 46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 38 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

9 § 66 stavebního zákona. 
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e) pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví obce, na jejímž území 
bude výstavba provedena; na pozemku nevázne žádný závazek ve prospěch třetí osoby 
(např. zástavní právo); 

e) budova, ve které vzniknou podporované byty, bude k datu podání žádosti ve vlastnictví 
obce nebo svazku obcí, nebo v podílovém spoluvlastnictví s obcí nebo právnickou 
osobou, se kterou byly sdruženy finanční prostředky na výstavbu bytů; spoluvlastnický 
podíl obce nebo svazku obcí, který je příjemcem dotace, musí být minimálně 51 %; 
na budově nevázne žádný závazek ve prospěch třetí osoby (např. zástavní právo); 

f) obec nebo svazek obcí nebo každá z obcí sdružených ve svazku obcí nemá ke dni podání 
žádosti závazky po době splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům;  

g) dodavatel stavby bude vybrán v souladu se zvláštním předpisem o zadávání veřejných 
zakázek;10  

h) vybraný dodavatel stavby musí mít zavedený systém managementu jakosti v souladu 
s českou technickou normou;11 

i) obec nebo svazek obcí je povinen doložit, že má zajištěny finanční prostředky 
na dofinancování akce; 

j) obec nebo svazek obcí doloží věcné zdůvodnění výstavby podporovaných bytů podle 
přílohy č. 2 tohoto podprogramu; 

k) stavba dle předložené projektové dokumentace splňuje požadavky na stupeň energetické 
náročnosti stanovené zvláštním právním předpisem7; tato podmínka neplatí pro výstavbu 
vstupních bytů (podle části II. písm. f) bod 4);  

l) stavebně technické uspořádání chráněných bytů musí splňovat technické požadavky 
upravitelného bytu (viz příloha č. 1 tohoto podprogramu);  

m) stavebně technické uspořádání budovy s chráněnými byty musí splňovat požadavky 
vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace; k překonání výškových 
rozdílů nelze použít plošiny, nájezdové rampy lze použít pouze do druhého nadzemního 
podlaží;  

n) obec nebo svazek obcí je povinen doložit, jakým způsobem bude zajišťovat poskytování 
služeb sociální péče v chráněných bytech; tato podmínka neplatí pro výstavbu vstupních 
bytů (podle části II. písm. f) bod 4);  

o) při výstavbě vstupních bytů smí jejich počet činit maximálně 2 na každých 10 bytů 
v jednom domě; 

p) v případech hodných zvláštního zřetele, po předložení písemné, odůvodněné a doložené 
žádosti může ministr pro místní rozvoj (dále jen „ministr“) na základě doporučení 
hodnotitelské komise udělit obci nebo svazku obcí výjimku z podmínek tohoto programu. 

 
 

                                                 
10 § 65 odstavec 2 zákona 40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

11 ČSN ISO 9001:2001 
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VI. Podmínky pro použití dotace a nakládání s podporovanými byty 
– společné pro všechny dotační tituly 
Při nakládání s dotací a s byty postavenými s dotací je obec nebo svazek obcí (dále jen 
„příjemce dotace“) povinen dodržet tyto podmínky: 
 

1. Základní podmínky:  
a) příjemce dotace bude realizovat akci v souladu s doklady předloženými se žádostí 

o poskytnutí dotace (část VIII. a IX. tohoto podprogramu) a v souladu se zaslanou 
dokumentací; 

b) dotaci lze použít pouze na úhradu faktur za provedené práce a dodávky dodavatele akce, 
na niž byla poskytnuta dotace, z otevřeného účtu u vybrané banky; 

c) rozhodnutí o kolaudaci stavby nabude právní moci nejdéle do 3 let ode dne vydání 
Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce; 

d) příjemce dotace doručí ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce podle 
§ 8 vyhlášky12; 

e) příjemce dotace nepřevede vlastnické ani spoluvlastnické právo k bytu13 ani k bytovému 
nebo rodinnému domu, ve kterém vznikly byty postavené s dotací, na jinou osobu;  

f) k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu, ve kterém vznikly byty postavené s dotací, 
nesmí zřídit příjemce dotace zástavní právo ve prospěch třetí osoby s výjimkou zástavního 
práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý příjemci dotace na výstavbu; 

g) příjemce dotace nesmí provést změnu užívání bytu k jiným účelům než k bydlení a byt 
bude užíván právem nájmu osobami z cílové skupiny; 

h) nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu nesmí překročit 50 Kč pro rok 2006; takto 
stanovené nájemné se může každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, 
upravit mírou inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen 
za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 předcházejících měsíců a 
zveřejněnou Českým statistickým úřadem;  

i) příjemce dotace nesmí podmiňovat uzavření smlouvy o nájmu bytu složením finančních 
prostředků na úhradu nákladů výstavby ani složením kauce na zajištění svých pohledávek 
vyplývajících z nájemní smlouvy ani jiným finančním plněním např. darem. 

 
2. Další podmínky: 
a) příjemce dotace nesmí udělit souhlas s podnájmem bytu podle občanského zákoníku;14 

tato podmínka neplatí pro byty na půl cesty, které jsou pronajímány poskytovateli 
sociálních služeb; 

b) rozhodnutí o kolaudaci stavby nabude právní moci v termínu stanoveném v Rozhodnutí 
o účasti státního rozpočtu na financování akce, nesmí však být porušena podmínka v části 
VI. bod 1. písm.c);  

c) obec doručí ministerstvu dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce v termínu 
stanoveném v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce, nesmí však být 
porušena podmínka v části VI. bod 1. písm. d); 

                                                 
12 Vyhláška Ministerstva financí č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 
majetku 
13 Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vztahy k bytům 
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů. 

14 § 719 občanského zákoníku. 
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d) příjemce dotace musí archivovat žádost o dotaci včetně základních i doplňujících 
povinných náležitostí žádosti; 

e) nájemní smlouva k podporovanému bytu s osobou z cílové skupiny musí být uzavřena 
nejpozději do šesti měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby. 

 
Porušení „Dalších podmínek“ uvedených pod bodem 2 se bude posuzovat nižším odvodem 
podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“) 
 

VII. Dotační tituly: 
1. Chráněný byt 
Cíl: 
Cílem výstavby chráněného bytu je zajištění bydlení a poskytování sociálních služeb podle 
individuálních potřeb osobám z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení 
jejich soběstačnosti a nezávislosti.15  
Cílová skupina:  
Osoby se sníženou soběstačností vyplývající z jejich zdravotního stavu nebo pokročilého 
věku, které v důsledku toho mají zvláštní potřeby v oblasti bydlení. 
Specifické podmínky pro nakládání s chráněným bytem: 
 
1.  Základní podmínky: 
a) v chráněném bytě musí být poskytovány služby sociální péče;16  
b) příjemce dotace je povinen uzavřít smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb 

o poskytování sociálních služeb v chráněných bytech, nebo zřídit právnickou osobu, která 
zajistí provoz a poskytování sociálních služeb, nebo zaměstnávat kvalifikované osoby, 
které zajistí poskytování služeb sociální péče; 

c) příjemce dotace je povinen uzavřít s osobou z cílové skupiny nájemní smlouvu 
k chráněnému bytu v režimu zákona č. 102/1992 Sb. 

 
2. Další podmínka: 
Sociální služby musí být poskytovány podle individuálních potřeb nájemců s důrazem 
na posilování jejich autonomie a soběstačnosti. 
 
Porušení „Dalších podmínek“ uvedených pod bodem 2 se bude posuzovat nižším odvodem 
podle § 14 rozpočtových pravidel. 
 
2. Byt na půl cesty 
Cíl : 
Cílem výstavby bytu na půl cesty je zajistit bydlení včetně poskytování sociálních služeb 
pro překonání nepříznivé sociální situace osobám z cílové skupiny v zájmu jejich 
resocializace a prevence jejich sociálního vyloučení.  
 
 

                                                 
15 Mimo jiné se jedná také o integraci bývalých klientů ústavů sociální péče, ve kterých probíhá transformace 
sociálních služeb. 
16 § 73 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 
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Cílová skupina:  
Osoby, které mají zvláštní potřeby vyplývající ze sociálních okolností jejich života. Příčinou, 
případně i důsledkem nepříznivých sociálních okolností může být např. snížení 
psychosociálních dovedností, konfliktní způsob života nebo rizikové prostředí, ve kterém 
takové osoby žijí. Tyto osoby pak mají snížené schopnosti začlenit se do života běžné 
společnosti. Jedná se například o osoby, které opouštějí ústavní či jiná pobytová zařízení 
(dětské domovy, terapeutické komunity, psychiatrické léčebny, ústavy sociální péče, azylové 
domy, nápravná zařízení, aj.), nebo žijí v nefunkční rodině, v sociálně vyloučených 
komunitách apod.  
Specifické podmínky pro nakládání s bytem na půl cesty: 
 
1.  Základní podmínky: 
a) v bytě na půl cesty musí být poskytovány služby sociální péče;15 jedná se zejména 

o služby sociální intervence, které napomáhají plnit povinnosti vyplývající z nájemního 
vztahu (placení nájemného a dalších plateb, udržování technického stavu objektu, 
dodržování dobrých mravů v domě, jednání s úřady apod.);17 

b) příjemce dotace je povinen uzavřít smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb 
o poskytování sociálních služeb v bytech na půl cesty, nebo zřídit právnickou osobu, která 
zajistí provoz a poskytování sociálních služeb, nebo zaměstnávat osoby, které zajistí 
provoz a poskytování sociálních služeb; 

c) příjemce dotace je povinen uzavřít nájemní smlouvu k bytu na půl cesty s osobou z cílové 
skupiny, nebo s poskytovatelem sociálních služeb;  

d) v případě uzavření nájemní smlouvy k bytu na půl cesty s poskytovatelem sociálních 
služeb, je příjemce dotace povinen zajistit uzavření smlouvy o podnájmu bytu na půl cesty 
mezi poskytovatelem sociálních služeb a osobou z cílové skupiny; 

e) výše platby za podnájem nesmí přesahovat výši nájemného z podporovaného bytu. 
 
2.  Další podmínky: 
Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu nebo podnájmu bytu je písemný souhlas nájemce nebo 
podnájemce s přijímáním služeb sociální péče.  
 
Porušení „Dalších podmínek“ uvedených pod bodem 2 se bude posuzovat nižším odvodem 
podle § 14 rozpočtových pravidel. 
 
3. Vstupní byt 
Cíl: 
Cílem výstavby vstupního bytu je uspokojování bytových potřeb osob z cílové skupiny tak, 
aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení.  
Cílová skupina:  
Osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, a to ani 
při využití všech stávajících nástrojů sociální a bytové politiky, přičemž jsou plně schopné 
vést samostatný život, zejména z hlediska plnění povinností vyplývajících z nájemního 
vztahu. Jedná se například o mladé lidi, kteří opouštějí ústavní výchovu nebo ústav sociální 
péče, kteří nemají rodinné zázemí a prokázali, že jsou schopni samostatného života, osoby, 
které jsou z důvodu své etnické příslušnosti ohroženy sociálním vyloučením, dále osoby 
vracející se z výkonu trestu, osoby, které absolvovaly resocializační program v azylovém 
                                                 
17 Pro práci s klienty v bytech na půl cesty je doporučeno využití dotace z programu Rady vlády ČR pro 
záležitosti romské komunity „Podpora terénní sociální práce“ nebo programů MPSV zaměřených na sociální 
integraci. 
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domě či domě na půl cesty, osoby v přiznaném postavení uprchlíka či cizince s prokázaným 
českým původem a další. 
Specifické podmínky pro nakládání se vstupním bytem: 
 
1.  Základní podmínky: 
a) příjemce dotace smí uzavřít nájemní smlouvu na vstupní byt pouze s osobou z cílové 

skupiny, která nemá ke dni uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické 
právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem 
odpovídajícím věcnému břemeni; tuto podmínku musí splňovat i všechny další osoby 
v domácnosti, které mají ve vstupním bytě bydlet; 

b) příjemce dotace smí uzavřít  nájemní smlouvu ke vstupnímu bytu pouze na dobu určitou, 
nejdéle však na 2 roky s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace 
nájemce, kterou posuzuje obec.  

 

VIII. Základní povinné náležitosti žádostí o dotaci: 
Dotaci lze poskytnout obci nebo svazku obcí (dále jen „žadatel“) na základě písemné žádosti 
o poskytnutí dotace na financování akce na formuláři „Základní údaje“ podané ministerstvu. 
K písemné žádosti žadatel v souladu s § 4 vyhlášky12 přikládá: 
a) originál nebo ověřenou kopii pravomocného stavebního povolení; 
b) z projektové dokumentace stavby18 potvrzené stavebním úřadem za podmínek uvedených 

ve stavebním povolení tyto dokumenty: 
╴  průvodní nebo souhrnnou technickou zprávu,  
╴  celkovou situaci stavby, 
╴  výkresy půdorysů, řezů a pohledů, každý upravitelný byt musí být vyznačený 

v příslušném půdoryse, 
╴  energetický průkaz budovy podle požadavků stanovených zvláštními právními 

předpisy7, doplněný o výpočet porovnání měrných ukazatelů eV (resp. eA) a eVN (resp. 
eVA) pro stanovení výše podpory; 

c) snímek katastrální mapy a originál nebo ověřenou kopii výpisu z katastru nemovitostí 
potvrzující vlastnictví pozemku nebo domu, kde má být výstavba prováděna (ne starší tří 
měsíců);   

d) způsob financování stavby;  
e) předpokládaný rozpočet stavby nebo výkaz výměr19 a nákladů na měrnou jednotku;  
f) předpokládaná výše finančních potřeb provozu; 
g) prohlášení žadatele, že nemá ke dni podání žádosti o dotaci závazky po době splatnosti 

ve vztahu ke státnímu rozpočtu nebo státním fondům; 
h) formuláře specifikované vyhláškou;12  
i) smlouvu o spolupráci mezi obcemi,8 pokud o dotaci žádá svazek obcí; 
j) smlouvu o sdružení v případě sdružení finančních prostředků při výstavbě chráněných 

bytů nebo bytů na půl cesty;20 

                                                 
18 § 18 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších 
předpisů. 

19 § 6 vyhlášky č. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby. 
20 § 54 zákona č. 128/2000 Sb. 
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k) doklad o tom, že žadatel je zřizovatelem právnické osoby, která zajistí poskytování služeb 
sociální péče, nebo smlouvu o smlouvě budoucí s poskytovatelem sociálních služeb, nebo 
organizační strukturu obecního úřadu s vyznačením statutu útvaru a počtem pracovníků, 
dokládající schopnost obce poskytovat služby sociální péče; tato podmínka neplatí pro 
výstavbu vstupních bytů; 

l) ověřenou kopii potvrzující vznik subjektu poskytujícího sociální služby nebo oprávnění 
k činnosti poskytování služeb sociální péče (např. kopii aktuálních stanov s registrací 
u Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva kultury ČR nebo zřizovací listinu organizace 
poskytující sociální služby schválenou obcí);  

m) věcné zdůvodnění výstavby podporovaných bytů podle přílohy č. 2 tohoto programu. 
 
Písemnou žádost a doklady uvedené pod písmenem a) až m) předá žadatel 
v nerozebíratelném provedení, vyjma výkresů půdorysů, řezů a pohledů uvedených pod 
písmenem b), stránky budou číslované a bude uvedený počet stran (úprava jako 
znalecký posudek). Každá žádost bude doručena v uzavřené obálce s označením názvu 
podprogramu. 
 

IX. Doplňující náležitosti žádosti o dotaci 
Žadatel, který obdrží od ministerstva Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému  
s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle do šesti měsíců od data vydání 
registračního listu doplňující náležitosti žádosti: 
a) ověřenou kopii nebo originál rozhodnutí žadatele o přidělení veřejné zakázky;10 
b) smlouvu o dílo uzavřenou s dodavatelem stavby; 
c) doklad, že dodavatel má zavedený systém managementu jakosti v souladu s českou státní 

normou; 
d) doložení vlastních finančních prostředků sdružující se organizace v případě sdružení 

finančních prostředků, a to na zvláštním účtu, s nímž má žadatel oprávnění nakládat; 
e) doklad o tom, že žadatel má zajištěny prostředky na dofinancování výstavby; 
f) aktualizované formuláře stanovené vyhláškou.12 
 
V případě, že žadatel nepředloží doplňující náležitosti žádosti ve stanovené lhůtě, nebude 
vydáno Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce.  
 

X. Konzultace 
Z důvodů transparentnosti a rovného zacházení se žadateli je v období od 1. listopadu 2005 
do 6. ledna 2006 umožněno žadatelům klást dotazy, které by jim pomohly žádost sestavit a 
správně vyplnit formulář žádosti. Kontaktním místem, kam je možno adresovat dotazy, je 
odbor podpory bydlení na adrese: Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1. Po telefonické 
domluvě jsou možné i osobní konzultace na ministerstvo. Součástí konzultací je metodická 
pomoc. 
 

XI. Postup při poskytování dotace 
1. Obec doručí žádost včetně všech základních povinných náležitostí osobně do podatelny 

ministerstva nebo prostřednictvím provozovatelů poštovních služeb ve lhůtě stanovené 
pro doručení žádosti. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem vyhlášení 
podprogramu 31. října 2005 a končí dnem 13. ledna 2006 ve 12.00 hod. Účinky 
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předložení žádosti podle vyhlášky12 nastávají dne 13. ledna 2006 ve 12.00 hod, a to pouze 
pro žádosti doručené ve lhůtě stanovené pro doručení žádosti. Písemnou žádost a doklady 
uvedené v části VIII. předá obec v nerozebíratelném provedení, stránky budou číslovány a 
bude uveden počet stran (úprava jako znalecký posudek). Každá žádost bude doručena 
v uzavřené obálce s označením názvu podprogramu. Správce podprogramu neotevře 
obálky před uplynutím lhůty pro doručení žádosti. 

2. Správce podprogramu provede formální kontrolu úplnosti jednotlivých žádostí 
o poskytnutí dotace včetně základních povinných náležitostí. Je-li zjištěn formální 
nedostatek, žadatel je vyzván k doplnění. Doplnění žádosti žadatel provede ve lhůtě 
10 kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy. Po marném uplynutí lhůty je žádost 
vyřazena z důvodu formálních nedostatků. 

3. Správce podprogramu posoudí splnění podmínek podprogramu všech úplných žádostí 
o poskytnutí dotace. 

4. Posouzení úplných žádostí splňujících podmínky podprogramu a výběr jednotlivých akcí 
provede hodnotitelská komise na základě celkového bodového hodnocení. Hodnotitelská 
komise doporučí ministru pro místní rozvoj (dále jen “ministr“) seznam akcí a výši 
přidělené podpory. Ministr rozhodne o přidělení finančních prostředků určených 
k poskytnutí dotace. 

5. Pro akce schválené ministrem bude vydáno Rozhodnutí o registraci akce v informačním 
systému.12 Žadatel, který obdrží od ministerstva Rozhodnutí o registraci akce 
v informačním systému s podmínkami pro další postup, doručí ministerstvu nejdéle 
do šesti měsíců od data vydání Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému 
doplňující náležitosti žádosti uvedené v bodě IX. 

6. Ministerstvo po kontrole doplňujících náležitostí, v případě splnění všech podmínek 
stanovených tímto podprogramem, vydá Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu 
na financování akce a Oznámení limitu výdajů státního rozpočtu, na jejichž základě bude 
moci příjemce dotace zahájit čerpání přidělené dotace. 

 

XII. Kontrola a sankce za nedodržení podmínek programu 
 
1. Ministerstvo zajistí věcnou  kontrolu realizace akce podle vydaného Rozhodnutí 

o financování akce v souladu s § 39 rozpočtových pravidel a se zákonem č 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Kontrola může být 
prováděna ode dne podání žádosti, a to administrativní i fyzická na místě. 

2. V případě, že dotace nebyla použita k účelu, na který byla poskytnuta, případně nebyly 
dodrženy podmínky podle bodu VI. a specifické podmínky podle jednotlivých dotačních 
titulů tohoto podprogramu, je toto porušením rozpočtové kázně podle ustanovení § 44 
odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel. 

3. V případě zjištění porušení podmínek, které lze kvalifikovat jako porušení rozpočtové 
kázně, bude tato skutečnost neprodleně oznámena příslušnému finančnímu úřadu. 

 
V Praze dne:   
   
 

Mgr. Radko Martínek 
ministr pro místní rozvoj 


