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

 
 

Podprogram 217 316 „Podpora oprav domovních olověných 
rozvodů“ 

 
Kontaktní osoba – Ing. Ludmila Klofová, tel. 224 86 1704, mobil 731 628 413, 

e-mail: klolud@mmr.cz 
 

Základní povinné náležitosti žádosti o 
dotaci 

Bližší specifikace dokladů přikládaných 
k žádosti 

Žádost o poskytnutí dotace. 
 

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

 „Registrační karta domu“ vyplněná žadatelem 
uvedená v příloze. 

- v oddílu Identifikace domu žadatel vyplní přesné 
údaje podle obchodního rejstříku (IČ, adresa), 
resp. podle občanského průkazu (RČ, adresa); 
údaje musí být totožné s údaji na žádosti o dotaci, 
předkládané elektronicky i v listinné podobě 
(http://www3.mmr.cz/zad); 
- výsledky „monitoringu“ s podpisem a razítkem 
zdravot. ústavu vždy, i v případě, že jsou 
v objektu jednoznačně definovatelné olověné 
rozvody; 
- výkaz nákladů: jedná se o neinvestiční náklady; 
DPH nesmí být uplatňována z nákladů, hrazených 
dotací ze státního rozpočtu; hodnoty jsou uvedené 
jako očekávaná skutečnost v tisících Kč. 

Originál nebo ověřená kopie výpisu z katastru 
nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde 
má být oprava prováděna (výpis není starší tří 
měsíců).  

List vlastnictví pořízený výpisem z Katastru 
nemovitostí pro dům ve vlastnictví. 

U vlastníků právnických osob ověřená kopie 
výpisu z Obchodního rejstříku (výpis není 
starší tří měsíců); tato podmínka neplatí pro 
obce. 

Obce jsou právnickými osobami, které 
nepředkládají žádný výpis o své existenci; 
všechny ostatní právnické osoby předloží 
požadovaný dokument. 

Formuláře specifikované vyhláškou. Formuláře vyvěšené na webu k tomuto 
podprogramu žadatel vyplní, vytiskne a podepíše. 
č 1. Identifikační údaje (musí odpovídat údajům 
na Registrační kartě domu), 
č. 2 Bilance neinvestičních potřeb a zdrojů. 

Originál protokolu dokládající výsledky 
monitoringu zpracovaného podle podmínky 
v bodě IV. písm. d) – protokol nesmí být starší 
deseti měsíců; v případě, že odběr neprovedla 
laboratoř zdravotního ústavu, předloží žadatel 
originál potvrzení, že provedení monitoringu a 
hodnocení bylo konzultováno s místně 

Hodnocení obsahu olova v pitné vodě provede 
autorizovaná či akreditovaná laboratoř proškolená 
v Metodice Státního zdravotního ústavu Praha 
(viz příloha podprogramu).  
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příslušným zdravotním ústavem. 

Technické řešení zpracované oprávněnou 
osobou podle zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), zahrnující rozsah a 
technologický postup oprav.  

Technické řešení zpracované oprávněnou osobou 
podle § 158 nebo podle § 159 odst. 3 zákona č. 
183/2006 Sb. 
Na zpracování technického řešení se vztahují 
ustanovení § 159 odst. 2 a 3 stavebního zákona. 

Výkaz výměr a nákladů na měrnou jednotku, 
ve kterém jsou uvedeny jen položky splňující 
podmínky poskytnutí dotace podle tohoto 
podprogramu.  
 

Obsahuje položkový soupis prací, dodávek a 
služeb ve skladbě odpovídající technickému 
řešení opravy; následujícím způsobem: pořadové 
číslo položky; číselné zatřídění položky, popis 
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu 
prací; cenu za měrnou jednotku; počet měrných 
jednotek; cenu celkem. 
 

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

Jako doklad o všech přijatých podporách 
poskytnutých podle pravidla „de minimis“ a jejich 
výši za předcházející 3 roky předloží žadatel kopii 
příslušných dokumentů (Rozhodnutí o účasti; …  
nebo Smlouvu o poskytnutí…. ). Celková výše 
podpory de minimis poskytnuté žadateli 
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 žadatel o této skutečnosti 
prohlášení. Roli centrálního koordinačního, 
poradenského, konzultačního a 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 opravy. 
 

Originál či ověřená kopie smlouvy o provedení 
výměny olověných rozvodů v domě, s datem a 
podpisy obou stran. 

Doklad o tom, že žadatel má zajištěny 
prostředky na financování opravy. 
  

Podle stanovených vlastních nákladů na opravu - 
viz Registrační karta domu (např. výpis z účtu, 
resp. prohlášení o zajištění vlastních zdrojů). 

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 VIII. Postup bod 5. – oznámení o zahájení opravy do 15 dnů. 
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