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Pokyny pro vyplnění 
elektronické žádosti 

 
podprogram 117D51500 

„Podpora oprav domovních 
olověných rozvodů“  

 
 
 
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, 117D51500 

Podpora oprav domovních olověných rozvodů. 
 
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. 
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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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nový žadatel se 
zaregistruje zde 

Kliknout v případě 
založení nové 

žádosti 

Výběr z  
rozpracovaných a 
uložených žádostí 



Ministerstvo pro místní rozvoj  
 
 
 
 
 
 
 
 

Základní údaje  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Doplnit název 
akce dle 

pozn. pod 
kolonkou 
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Údaje o žadateli 
 
V případě, že máte přidělené identifikační číslo (IČ) vyplňte kolonku  „I Č“   a klikněte na tlačítku „ARES“  , 
pokud jsou v ARESU správné údaje vyplní se „Právní forma“ a „Adresa žadatele“   automaticky.  
Pokud jste fyzická osoba a nemáte přidělené IČ vyplníte do kolonky „RČ“  rodné číslo a následující kolonky 
v oddílu „Adresa žadatele“ vyplníte ručně. Kolonku „Právní forma“ vyplníte dle pokynů nad kolonkou. 
V případě fyzické osoby doplníte „100“.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kontaktní údaje žadatele 

Nabídka 
 číselníku 

Fyzická osoba doplní – 100 
Obec doplní - 801  
Ostatní subjekty – výběr z 
číselníku 

Upozornění:  
*ARES - Administrativní registr ekonomických subjektů  
V případě chyby, nebo změny (např. IČO, změna sídla firmy, atd.)   
nutno požádat prostřednictvím MF ČR o změnu těchto údajů, které 
budou zavedeny do systému ARES. 
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Statutární zástupce žadatele 

 
 
 

Tlačítko 
nápovědy 

Kliknutím 
zadáte novou 

osobu/zástupce 

Další záložka 
žádosti  

Další záložka 
žádosti  

 

Předchozí záložka 
žádosti, možno ovládat 
i nabídkou na levé liště 

Upozornění: 
V průběhu vyplňování žádosti můžete využít nápovědu 

kliknutím na symbol  
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Nabídka 
číselníku funkcí 
 

Doplnit 
příjmení a 

jméno Nabídka 
číselníku 

obcí  

Listování v 
číselníku   

 

Zadání hledaného 
výrazu 
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Zadat 
hledanou obce  
 

Entrem 
potvrdit výběr 
 

Upozornění:  
Stejně postupujeme u kolonky část obce, po vyhledání této 
informace se automaticky doplní PSČ.  
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Lokalita akce 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přes číselník 
vybrat okres 

realizace akce. 
 

Upozornění:  
S číselníky se pracuje stejně i na všech dalších záložkách.  
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Termíny přípravy a realizace akce  
 

 
 
 
Rozhodující projektové parametry 
 

 

Přes číselník 
zadat termíny 
realizace akce  

 

Otevřít detail 
parametru  

 

Vypracování zprávy o 
závěrečném vyhodnocení 
akce doporučujeme zadat 

3 měsíce po ukončení 
realizace akce.  
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Neinvestiční bilance 

 
 

Doplnit hodnotu 
parametru tj. počet 
bytových jednotek  

 

Detail parametru  

Přes číselníky doplnit 
finanční bilanci akce  

 

číselník bilance   
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Vypracoval a schválil  

 

Doplnit částku v Kč dle 
nápovědy v rámečku.  

 

Nápověda: 
řádek 5099 - celkové náklady na opravu 

= 
řádek 5570 - požadovaná výše dotace  
řádek 5679 - dofinancování opravy z vlastních   
                    zdrojů žadatele  
 

Doplnit údaje na záložce 
a přejít na „Tisk žádosti“  
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Tisk žádosti  
 
Pro vytištění žádosti klikne uživatel v záložce „Tisk žádosti“ na nabízenou šablonu žádosti a aplikace vygeneruje 
vyplněný formulář ve formátu *.doc (MS Word). Vygenerovaný formulář žádosti nabídne aplikace ke stažení a 
uživatel ho může buď přímo otevřít, nebo případně uložit na svůj disk. Poté je třeba vygenerovaný formulář 
vytisknout a podepsat. Platné a rozhodující jsou pro správce programu údaje z listinné podoby žádosti, 
podepsané a doručené na MMR do termínu ukončení příjímání žádostí.  

  
 

 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 

Otevřít šablonu 
dokumentu  

 

Upozornění: Žádost vytiskněte a podepsanou se všemi 
povinnými přílohami odevzdejte na MMR. Potřebné informace 
k předkládání žádosti a specifikaci příloh naleznete 
v Metodickém pokynu.  
 

    Pokud budete žádost upravovat je nutné  
ji znovu vytisknout!!!!!!!!! 
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Žádost o dotaci MMR 

                       Podpora oprav domovních olověných rozvodů 

Podprogram  
 

117D51500 

 

1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

ROK: 
(rok, na který je žádána 
dotace) 

2012                                                                                  Pořadové číslo:  63673 

NÁZEV AKCE: 
(kde se budou 
vyměňovat olověné 
rozvody) 

Olovo-Praha 1, Dlouhá 25 

LOKALITA AKCE: 
(adr. totožná viz 
výše;číslo popisné je 
uvedeno v Katastru 
nemovitostí) 

Praha, Dlouhá, 735 

OKRES: CZ0100 Praha 

KRAJ: CZ010 Hl.m.Praha 

ÚDAJE O ŽADATELI: 

Právní forma:              Společ. vlastníků jednotek                                                                      
(např. družstvo, SVJ, 
 fyzická osoba, atd.)              

Fyzické osoby:                   
RČ:       

Právnické osoby:       
IČ: 27646149 

Sídlo (bydlišt ě) žadatele: (adresa vlastníka objektu musí přesně souhlasit s údajem v obchodním rejstříku (IČ) 
nebo v občanském průkazu (RČ)  
    ulice: Dlouhá 
    číslo popisné/orient.:  735 
    obec, část obce: Praha, Staré Město 
    okres: Hlavní město Praha 
    PSČ: 110 00 

Kontaktní údaje žadatele:  

    telefon:       
    mobil: 774525345 
    e-mail: dkll@centrum.cz 
Statutární zástupce žadatele: (u právnických osob dle OR; u fyzických osob v případě zplnomocnění žadatelem - 
vlastníkem  
objektu) 
   příjmení, jméno, titul: Skála Martin 
   funkce (u práv. osob):       

náhled žádosti ve 
formátu WORD   
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   adresa: Staré Město, 110 00 Staré Město, Praha (okr. Hlavní město Praha) 
   telefon: 774548254 
   mobil:       
   e-mail: cvmm@centrum.cz 

Kontaktní osoba:  

   příjmení, jméno, titul: Skála Martin 
   adresa: Staré Město, 110 00 Staré Město, Praha (okr. Hlavní město Praha) 
   telefon: 774548254 
   mobil:       
   e-mail: cvmm@centrum.cz 

 
 

2.TERMÍNY REALIZACE AKCE : 

Název etapy Datum zahájení 
(pozn. první den v měsíci) 

Datum dokon čení 
(pozn. poslední den 

v měsíci) 
Realizace akce (projektu) stanovená 
poskytovatelem 

01.07.2012 31.08.2012 

Předložení dokumentace k závěrečnému 
vyhodnocení akce (projektu) 

01.09.2012 30.03.2013 

      
 

 

3.ROZHODUJÍCÍ PROJEKTOVÉ PARAMETRY: 

Název parametru M ěrná jednotka Hodnota parametru  
(počet b.j.) 

Bytová jednotka ks 20.000 
 

 
 

v Kč na 2 desetinná místa 
Aktuální 2012 Hodnota ukazatele 

CELKEM  Kód 
řádku Druhové členění 

5099 Jiné náklady stavební a technologické části staveb 839000.00 839000.00 
509s Náklady budov a staveb 839000.00 839000.00 
54ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 839000.00 839000.00 
5570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 200000.00 200000.00 
557s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 200000.00 200000.00 
5679 Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka 

programu 
639000.00 639000.00 

567s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 639000.00 639000.00 
59zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 839000.00 839000.00 

 
Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé. 
 

Vypracoval: Martin Skála Telefon: 774564254 
Podpis žadatele (statutárního zástupce), 
u práv. osob otisk razítka: 

 

Schválil: Martin Skála Dne: 22.11.2011 

4.NEINVESTIČNÍ BILANCE POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE 



Ministerstvo pro místní rozvoj  
 
 


