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117D613 – Euroklí  

Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2013  
(dále jen „Zásady podprogramu“) 

 
Správce podprogramu: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) 

Ur ená banka: UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
  

1. Cíl podprogramu 
Cílem podprogramu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost 
ve ejných sociálních a technických kompenza ních za ízení tím, že budou tato za ízení 
osazena jednotným eurozámkem a sou asn  bude systémov  zajišt na distribuce euroklí . 
 

2. Vymezení p íjemc  dotace  
íjemcem dotace jsou nevládní neziskové organizace v R.  

 

3. Forma podpory 
3.1 Státní podpora je poskytována jako systémová investi ní nebo neinvesti ní dotace (dále jen 

"dotace") až do výše 100 % skute  vynaložených náklad  akce v daném roce.  

Investi ní dotace je dotace na investi ní akci, jejíž náklady jsou spojené s po ízením majetku nebo 
s jeho obnovou, p i níž je majetek zhodnocován, p ípadn  i s náklady na údržbu a opravu majetku, pokud 
jsou sou ástí investi ní akce. 

Neinvesti ní dotace je dotace na neinvesti ní akci, jejíž náklady jsou spojené s  údržbou 
a opravou majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku.  

3.2 Náklady na zhotovení projektové dokumentace nejsou uznatelnými náklady akce. 

3.3 Dotace bude vyplácena na základ  faktur souvisejících s akcí. K proplácení lze p edložit pouze 
faktury vystavené nejd íve v den následující po dni podání žádosti.   

3.4 P edm tnou akci není možné dotovat z jiných program  financovaných ze státního rozpo tu 
nebo program  spolufinancovaných z prost edk  EU. 

3.5 Dolní limit dotace ze státního rozpo tu iní 100 000,- K .  

 
4. edm t podpory 
4.1 Podprogram je ur en na nákup a instalaci eurozámk  do vybraných  budov ve vlastnictví státu a 

obcí, nákup p íslušné sady euroklí  a zajišt ní jejich správy.  

 

5. Základní podmínky pro poskytnutí podpory  
5.1  Dotace se poskytuje na realizaci zám ru, jehož investorem je nestátní nezisková organizace. 

5.2 Dotace nem že být erpána na zám r již realizovaný p ed podáním žádosti. 

5.3 Na poskytnutí dotace z tohoto podprogramu není právní nárok (§ 14 zákona . 218/2000 Sb., o 
rozpo tových pravidlech a o zm  n kterých souvisejících zákon  /rozpo tová pravidla/, ve 
zn ní pozd jších p edpis ). 
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6. Podmínky pro použití podpory 
6.1 Ú astník podprogramu musí po dobu 5 let od ukon ení realizace akce zabezpe ovat podmínky, 

které jsou nezbytné pro ádné užívání a provozování investice po ízené s p isp ním dotace 
z tohoto podprogramu. 

6.2 Majetek, který bude po ízen s p isp ním dotace poskytnuté z tohoto podprogramu, nesmí 
astník podprogramu po dobu 5 let od ukon ení realizace akce p evést na jinou právnickou 

nebo fyzickou osobu nebo jiným zp sobem omezit volné nakládání s ním (nap . poskytnout jej 
jako p edm t zástavy). 

6.3 Ú astník podprogramu musí p i erpání dotace postupovat v souladu s p íslušnými právními 
edpisy (zákon . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm  n kterých souvisejících 

zákon  /rozpo tová pravidla/, ve zn ní pozd jších p edpis , vyhláškou . 560/2006 Sb., 
o ú asti státního rozpo tu na financování program  reprodukce majetku, ve zn ní pozd jších 

edpis , Pokynem MF R . R 1 - 2010 a platnými právními p edpisy). 

6.4 Výb r dodavatele musí být proveden podle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve 
zn ní pozd jších p edpis . 

6.5 Ú astník podprogramu je povinen prokázat spln ní termínu realizace akce uvedeného v 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace protokolem o p edání a p evzetí akce (zámk  a klí .) mezi 
dodavatelem a ú astníkem podprogramu. 

6.6  Ú astník podprogramu souhlasí se zve ejn ním názvu nestátní neziskové organizace, adresy, 
cného zam ení akce a výše poskytnuté dotace. 

6.7  Dotace je vázána na realizaci schválené akce, jejíž závazné parametry, termíny a podmínky 
erpání ú elov  vázaných finan ních prost edk  státního rozpo tu jsou nedílnou sou ástí 

vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Použití dotace podléhá kontrole MMR a dalších 
kontrolních orgán  podle obecn  platných právních p edpis . Nevyhov ní požadavk m 
spojeným s touto kontrolou bude považováno za nespln ní podmínky postižitelné odvodem za 
porušení rozpo tové kázn .  

6.8 Finan ní prost edky poskytnuté formou dotace musí být evidovány v p íslušném roce odd len  
pod ú elovým znakem uvedeným v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Evidence o realizaci akce 
musí být uchovávána po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

6.9 P edm tem kontroly mohou být také skute nosti uvád né v žádosti o poskytnutí dotace. 
V takovém p ípad  m že být kontrola zahájena po ínaje dnem následným po podání této 
žádosti.  

 
 

7. Hodnocení žádostí 
Hodnocení p edložených žádostí provádí hodnotitelská komise, jejíž leny jmenuje ministr pro 
místní rozvoj. Hodnocení provádí tato komise dle následujících kritérií: 

• kvalita zpracování projektu na nákup a montáž eurozámk  pro vybrané území 
• kvalita zpracování systému nákupu a distribuce euroklí  
• zajišt ní správy a údržby euroklí  a eurozámk  po dobu udržitelnosti akce  
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8. Postup žadatele p i zpracování žádosti o poskytnutí dotace 
8.1 Úplná žádost o dotaci 
8.1.1. Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulá  Žádost o poskytnutí dotace z aplikace IS DIS 

ZAD uvedené na adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Do této žádosti také vloží veškeré 
požadované p ílohy (specifikované v bod  8.2) v elektronické podob  (naskenovaná kopie). 
Data uloží a následn  vytiskne listinnou podobu žádosti, kterou podepíše statutární zástupce 
organizace. Veškeré p ílohy žádosti (v podob  originálu nebo ov ené kopie) musí být 
sou asn  naskenovány a uloženy na nosi i CD nebo DVD.  

8.1.2. Listinná podoba žádosti a uvedené p ílohy jsou závazné pro všechny žadatele o dotaci 
a p edkládají se v podob  originálu nebo ov ené kopie v jednom vyhotovení 
v nerozebíratelném provedení (nap . kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba). 

8.1.3. Žadatel ve lh  stanovené ve výzv  pro podávání žádostí doru í tuto žádost do podatelny 
MMR v listinné podob  v etn  všech požadovaných p íloh a nosi e CD nebo DVD, na kterém 
budou naskenovány veškeré listinné dokumenty  

8.1.4. Správce podprogramu si m že dodate  vyžádat k informacím uvedeným v žádosti o dotaci 
dopl ující vysv tlení, údaje nebo doklady. 

8.2. P ílohy Žádosti o poskytnutí dotace 
8.1.1. Návrh realizace projektu Euroklí  na konkrétním území, na kterém budou eurozámky a 

euroklí e v roce 2013 využity. 
8.1.2 Doklady o p edb žné dohod  s majiteli objekt , ve kterých budou v roce 2013 eurozámky 

montovány. 
8.1.3 Návrh distribuce a správy eurozámk  a euroklí  po dobu udržitelnosti projektu. 
8.1.4 Osv ení o oprávn ní pro distribuci eurozámk  a euroklí . 

8.3. Doklady, které p edkládá žadatel po obdržení Registra ního listu 
8.3.1 Prohlášení ú astníka podprogramu (viz p íloha . 1). 

8.3.2 Smlouva o dílo uzav ená na realizaci akce mezi organizací a dodavatelem (v podob  originálu 
nebo ov ené kopie), který byl vybrán v souladu se zákonem . 137/2006 Sb., o ve ejných 
zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis . 

8.3.3 Formulá  EDS/ISPROFIN (viz. P íloha . 3) vypln ný podle skute nosti vyplývající z uzav ené 
smlouvy o dílo. 

8.3.4 P ípadn  další doklady stanovené správcem podprogramu up esn né na Registra ním listu. 

 

9 Sankce za nedodržení podmínek podprogramu 
9.1 V p ípad , že dotace nebyla použita k ú elu, na který byla poskytnuta, p ípadn  nebyly 

dodrženy rozhodující projektované parametry v etn  termín , vystavuje se p íjemce dotace 
sankcím podle zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm  n kterých 
souvisejících zákon  (rozpo tová pravidla), ve zn ní pozd jších p edpis . Sankce pro p ípad 
nespln ní mén  závažných podmínek (§ 14 odst. 5 cit. zákona) jsou upraveny v § 44a odst. 4 
písm. a) cit. zákona a pro ostatní p ípady porušení podmínek platí  § 44a odst. 4 písm. c) cit. 
zákona). Podrobn jší vymezení sankcí za porušení rozpo tových pravidel je uvedeno 
v Podmínkách pro poskytnutí dotace, které jsou sou ástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

9.2 Zjišt ní neoprávn ného použití prost edk  státního rozpo tu p i kontrole MMR bude p edáno 
v souladu s ustanovením § 22 zákona . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn ní pozd jších 

edpis , územn  p íslušnému finan nímu ú adu k zahájení ízení ve v ci odvod  za porušení 
rozpo tové kázn . 
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10. Organiza ní zajišt ní podprogramu 
10.1 Žadatel doru í Žádost o poskytnutí dotace v etn  všech požadovaných p íloh i v elektronické 

podob  na CD/DVD ve lh  stanovené výzvou pro podávání žádostí do podatelny MMR. 
Žádost doru ená po stanoveném termínu nebude projednávána. Seznam všech podaných 
žádostí bude zve ejn n na webových stránkách MMR (www.mmr.cz ). 

10.2 Správce podprogramu provede formální kontrolu obsahu žádosti o poskytnutí dotace v etn  
všech požadovaných p íloh. Za kompletní žádost je považována žádost o poskytnutí dotace 
doru ená v listinné i elektronické podob  a obsahující všechny požadované údaje, p ílohy a 
nosi e CD/DVD, jejichž obsahem jsou naskenované požadované p ílohy. Nekompletní žádosti 
budou správcem podprogramu doporu eny hodnotitelské komisi k vy azení. 

10.3 Správce podprogramu provede kontrolu v cného obsahu kompletní žádosti a zpracuje podklady 
pro její projednání v hodnotitelské komisi. 

10.4 Posouzení všech žádostí a výb r akcí vhodných k poskytnutí dotace provede hodnotitelská 
komise na základ  celkového bodového ohodnocení. Hodnotitelská komise doporu í akce 
vybrané k poskytnutí dotace v etn  výše jejich podpory. Seznam doporu ených žádostí p edá 
k rozhodnutí ministru pro místní rozvoj. 

10.5 Seznam akcí, jimž byla na základ  Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj poskytnuta dotace, a 
sou asn  i akcí, kterým nebyla podpora p iznána, bude zve ejn n na webových stránkách MMR 
(www.mmr.cz ), sou asn  budou žadatelé o této skute nosti informováni písemn . 

10.6 Ú astník m podprogramu schváleným pro poskytnutí dotace bude vystaven dokument 
Registrace akce, kterým budou sou asn  vyzváni k dopln ní žádosti o doklady uvedené 
v bod  8.3.  

10.7 Ú astník podprogramu je povinen doru it MMR požadované doklady nejdéle do termínu 
uvedeném v Registraci akce. Pokud tak v dané lh  neu iní, nebude mu Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace vydáno.  

10.8 Po obdržení všech požadovaných výše uvedených doklad  vydá MMR Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace a Pokyn k nastavení rozpo tového limitu, na jejichž základ  bude moci ú astník 
podprogramu zahájit erpání p id lené dotace. Ve zvláš  od vodn ných p ípadech vydá 
správce podprogramu na základ  žádosti ú astníka podprogramu P íkaz k p evodu prost edk  
na ú et p íjemce dotace.  

10.9 MMR m že zastavit erpání dotace nebo podle § 15 zákona . 218/2000 Sb., o rozpo tových 
pravidlech a o zm  n kterých souvisejících zákon  (rozpo tová pravidla), ve zn ní pozd jších 

edpis , zahájit ízení o odn tí dotace, pokud po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace zjistí, 
že údaje, na jejichž základ  byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé. 

10.10 Dotaci bude ú astník podprogramu erpat na úhradu faktur dodavatele akce prost ednictvím 
ur ené banky.  

10.11 P i poskytování dotací se hradí neplátc m dan  z p idané hodnoty uznatelné náklady ve výši 
zahrnující tuto da  a plátc m dan  z p idané hodnoty uznatelné náklady ve výši bez této dan  
(pokud obec uplat uje nárok na odpo et DPH na vstupu). 

10.12 Pokud ú astník podprogramu zjistí, že nem že zabezpe it realizaci akce v souladu s obsahem 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, neprodlen  o tom informuje správce podprogramu a požádá 
ho, aby rozhodl o zm  tohoto dokumentu.  

10.13 Pokud ú astník podprogramu zjistí, že skute né náklady akce budou nižší, než je uvedeno 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vrátí ást erpané dotace p ekra ující podíl dotace k celkové 
výši skute  vynaložených náklad  akce stanovený pro p íslušný dota ní titul (viz body 3.1 
a 3.2). Up esn ní zp sobu a termínu vrácení ásti erpané dotace projedná ú astník 
podprogramu s MMR. 

10.14 Ú astník podprogramu je povinen zaslat MMR podklady pro finan ní vypo ádání dotace podle 
§ 10 odst. 1 písm. a) vyhlášky . 52/2008 Sb., zásady a termíny finan ního vypo ádání vztah  
se státní rozpo tem, na tiskopisech EDS/ISPROFIN S 09 150 nebo S 09 160 v termínu do 
15. února následujícího roku. 
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10.15 Ú astník podprogramu p edloží MMR Zprávu pro záv re né vyhodnocení akce podle § 6 
vyhlášky . 560/2006 Sb., o ú asti státního rozpo tu na financování program  reprodukce 
majetku, ve zn ní pozd jších p edpis , Pokynem . R 1 – 2010 a platnými právními p edpisy 
v termínu stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vyú tování a finan ní vypo ádání 
prost edk  státního rozpo tu v souladu s § 6 odst. 1a) vyhlášky . 560/2006 Sb., bude 
provedeno na formulá i, který je v p íloze 2 t chto Zásad. 

10.16 Žadatel o dotaci, jemuž nebude p iznána dotace z tohoto podprogramu, m že požádat 
o poskytnutí kopie své žádost v etn  všech poskytnutých p íloh a podklad  do konce 
kalendá ního roku, pro který žádost o dotaci uplat oval. Originál žádosti z stává v archívu MMR 

 
 
11 Záv re ná ustanovení 
11.1 Zásady byly schváleny Rozhodnutím ministra …2012 uvedeným pod .j. MMR-40556/2012-52. 
11.2 Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2013 vedené pod .j. MMR-40551/2012-52 

nabývají platnosti a ú innosti dnem podpisu Rozhodnutí ministra. 
11.3 Na podávání a ešení žádostí se nevztahují obecné p edpisy o správním ízení (zákon 

. 500/2004 Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ). Rozhodnutí ministra pro místní 
rozvoj je kone né a nelze se proti n mu odvolat. 

ílohy: 
1) Prohlášení ú astníka podprogramu. 
2) Vyú tování a finan ní vypo ádání prost edk  státního rozpo tu na financování akce. 
3) Zjednodušený formulá  EDS/ISPROFIN MMR 

 

 


