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Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého 
a Moravskoslezského kraje 

Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen „Zásady“) 
ve znění Dodatku č. 2 vyhlášeného Rozhodnutím ministryně č. 66/2014 dne 12. 05. 2014  

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

  

1. Cíl podprogramu 

 

Cílem podprogramu je vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost 
na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje a zvýšit tak jejich hospodářskou výkonnost. 

V rámci podprogramu jsou vyhlášeny dva dotační tituly. 

2. Právní rámec 

Tento podprogram je realizován podle: 

2.1.  Zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

2.2. Zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně 
zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3. Vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce 
majetku, ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.  

2.4. Pokynu č. R 1-2010 Ministerstva financí k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců 
programů a účastníků programu při přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu 
nebo akce a k provozování informačního systému programového financování.  

2.5. Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis  (dále jen „podpora de minimis“) pro 
podporu poskytnutou po 30. 6. 2014. 

2.6. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy 
na podporu de minimis pro podporu poskytnutou před 30. 6. 2014. 

2.7. Usnesení vlády České republiky ze dne 25. září 2013 č. 732 ke zprávě o možných způsobech 
řešení krizového vývoje hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu 
vývoje zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a k návrhům opatření 

2.8. Usnesení vlády České republiky ze dne 15. ledna 2014 č. 52 k řešení krizové situace ve vývoji 
hospodaření klíčových průmyslových podniků a negativního výhledu vývoje zaměstnanosti 
v Moravskoslezském kraji a v Ústeckém kraji 

3. Charakteristika projektového investičního záměru 

3.1. Projektový investiční záměr, na jehož realizaci je podpora požadována (dále jen „PZ“), musí být 
realizován v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji. Rozhodující je místo realizace a místo 
vzniku pracovního místa nikoliv sídlo účastníka programu. 

3.2. Investicí do PZ se rozumí pořízení, technické zhodnocení nebo modernizace hmotného či 
nehmotného investičního majetku, zejména budov a pozemků bezprostředně s nimi 
souvisejícími, strojů, zařízení a informačních systémů. 
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3.3. Pořízení použitého stroje nebo zařízení lze považovat za uznatelnou investici do PZ pouze 
v případě, že účastník programu doloží znalecký posudek, dle kterého je tento stroj nebo 
zařízení schopno trvalého provozu bez závažných funkčních poruch po dobu minimálně 5 let od 
konce roku, ve kterém byla dotace čerpána, a jeho pořizovací hodnota je přiměřená jeho stavu. 

3.4. PZ musí zajistit vznik minimálně 1 nového pracovního místa pro zaměstnance v hlavním 
pracovním poměru. Za počáteční stav zaměstnanců se považuje průměrný roční přepočtený 
stav zaměstnanců k 31. 12. 2013 podle §15 vyhlášky č.  518/2004 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

3.5. V rámci dotačního titulu č. 2 se do počátečního stavu pracovníků nezapočítávají pracovníci 
přijatí v rámci veřejně prospěšných prací z úřadů práce (dále jen VPP). Počáteční stav 
pracovníků se v tomto případě vypočte jako rozdíl průměrného ročního přepočteného počtu 
zaměstnanců dle §15 vyhlášky č. 518/2004 Sb. za rok 2013 a průměrného ročního 
přepočteného počtu zaměstnanců v rámci VPP podle stejné metody za rok 2013. Stejný postup 
bude aplikován i při prokazování plnění projektových parametrů. 

4. Základní podmínky pro použití dotace 

4.1. Dotace musí být vyčerpána v roce přidělení dotace. Převod nevyčerpaných prostředků do 
následujícího roku bude možný pouze se souhlasem správce programu na základě žádosti 
účastníka programu včetně řádného zdůvodnění. 

4.2. PZ je možno začít realizovat od data vyhlášení výzvy dne 4. 4. 2014. Od tohoto data je možné 
vykazovat uznatelné náklady a prokazovat činnosti související s realizací PZ 

4.3. PZ, na který byla dotace použita, musí být realizován v termínu stanoveném v Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí).  

4.4. Dotaci nelze použít: 

4.4.1. na nákup dopravních prostředků, pokud nejsou přímo spojeny s pracovní náplní nově 
tvořeného pracovního místa, 

4.4.2. na nákup výrobních materiálů a zásob,  

4.4.3. pro PZ, který není možno zakončit doložením protokolu o předání a převzetí akce (díla, 
stroje apod.) a u staveb doložením oznámení záměru stavebního úřadu započít užívání 
stavby (podle §120 odst. 1 stavebního zákona) nebo kolaudačním souhlasem (podle § 
122 stavebního zákona), 

4.4.4. pro PZ již započatý (ve stadiu rozpracovanosti). Pokud je PZ stavebního charakteru 
rozdělen do více etap, lze podat žádost o dotaci pro další etapu PZ. Za ukončenou 
předcházející etapu PZ stavebního charakteru se považuje dokončená stavba nebo její 
část schopná samostatného užívání, u níž účastník podprogramu s přihlédnutím ke 
druhu stavby  

 oznámil záměr započít s užíváním stavby stavebnímu úřadu (podle § 120 odst. 
1 stavebního zákona), nebo 

 podal žádost o vydání kolaudačního souhlasu (podle § 122 stavebního zákona), nebo 

 podal žádost o předčasné časově omezené užívání stavby podle § 123 stavebního 
zákona, nebo 

 podal žádost o povolení zkušebního provozu (podle § 124 stavebního zákona).   

4.5. V případě, že k majetku, který je spojený s realizací akce, je zřízeno předkupní právo 
s důsledky věcného práva, věcné břemeno, zástavní právo nebo je tento majetek jinak zatížen 
(dále jen „závazek“), musí žadatel existenci tohoto závazku uvést a prokázat, že tento závazek 
neohrozí realizaci PZ. Žadatel je povinen společně s žádostí doložit smluvní podklady k tomuto 
závazku, ze kterých vyplývá, kdy tento závazek vznikl, celková výše závazku a podmínky 
splatnosti tohoto závazku a dále doložit doklad o platební morálce např. potvrzení druhé 
smluvní strany, že žadatel své závazky řádně splácí a jak velká část ze závazku je již splacena. 
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4.6. Zřízení závazku vztahujícího se na majetek, který je předmětem PZ, bude umožněno pouze na 
základě písemného souhlasu poskytovatele dotace, a to pouze pro účely zajištění vlastního 
podílu žadatele na spolufinancování PZ a za předpokladu, že žadatelem je malý nebo střední 
podnik anebo se jedná o žadatele v dotačním titulu č. 2. Zřízení závazku může být povoleno na 
základě žádosti žadatele, a to maximálně do výše vlastního podílu žadatele uvedeného 
v žádosti o dotaci / Rozhodnutí o registraci akce. 

4.7. Žadatel, kterému bude povoleno zřízení závazku, je povinen doložit smlouvu, na jejímž základě 
závazek vznikl, splátkový kalendář a zástavní smlouvu a to nejpozději do 14 dnů od jejího 
uzavření. 

4.8. Majetek, který bude pořízen s přispěním poskytnuté dotace, nesmí být po celou dobu realizace 
a udržitelnosti projektu převeden účastníkem programu na jinou fyzickou nebo právnickou 
osobu nebo dán za předmět zástavy. Tato doba začíná plynout od podpisu Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a končí po pěti letech od konce roku, ve kterém byla dotace čerpána. 

4.9. V případě, že PZ je nákup technologie a žadatel o dotaci hodlá realizovat PZ v pronajaté 
nemovitosti, je povinen doložit nájemní smlouvu s vlastníkem nemovitosti na dobu minimálně 5 
let od ukončení PZ a výpis z katastru nemovitostí předmětné nemovitosti. Náklady spojené 
s  úpravou těchto pronajatých prostor nelze započíst do uznatelných nákladů PZ. 

4.10. Splnění termínu realizace akce je účastník podprogramu povinen prokázat protokolem 
o předání a převzetí akce (díla, stavby, stroje atp.) mezi dodavatelem a účastníkem 
podprogramu a dále podle druhu stavby  

 oznámením záměru stavebnímu úřadu započít s užíváním stavby (podle § 120 odst. 1 
stavebního zákona), nebo 

 podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (podle § 122 stavebního zákona), nebo  

 podáním žádosti o předčasné časově omezené užívání stavby podle § 123 stavebního 
zákona, nebo 

 podáním žádosti o povolení zkušebního provozu (podle § 124 stavebního zákona).    

4.11. Účastník podprogramu má možnost naplánovat rozložení realizace pracovních míst do 2 let. 
Konečný stav musí naplnit nejpozději do 31. 12. 2015 nebo do termínu, který bude uveden 
v Rozhodnutí. 

4.12. Účastník programu musí vytvářet nová pracovní místa v souladu s pravidly podpory de minimis. 

4.13. Konečný stav pracovníků (nově vytvořená pracovní místa + počáteční stav pracovních míst 
specifikovaný v bodě 3.4.) je účastník programu povinen udržovat po dobu 3 let. 

4.14. Lhůta 3 let, po kterou je účastník programu povinen udržovat konečný stav pracovníků, začíná 
plynout od 31. 12. roku, ve kterém byl naplněn konečný stav pracovníků, není-li v Rozhodnutí 
stanoveno jinak. 

4.15. Majetek pořízený z dotace musí být pojištěn proti všem způsobům poškození či odcizení (v 
závislosti na charakteru majetku). Toto pojištění musí být nepřetržitě udržováno po celou dobu 
udržitelnosti PZ (tzn. pět let od konce roku, ve kterém byla dotace čerpána, není-li v Rozhodnutí 
uvedeno jinak).  

4.16. Povinnost pojistit majetek může být příjemci dotace prominuta na základě jeho žádosti, a to 
v případě, že je pojištění ve vztahu k dané investici nehospodárné, nebo není pokryto běžnou 
nabídkou pojišťovacích produktů (předmět dotace má charakter nepojistitelného majetku). 
Žádost o prominutí povinnosti pojistit majetek pořízený za přispění dotace musí být doručena 
v průběhu realizace akce, před podáním žádosti o uhrazení fakturace daného majetku a 
doložena vyjádřením pojišťovny, že daný majetek nelze pojistit, popř. analýzou dokládající 
nehospodárnost a nevýhodnost pojištění dotčeného majetku včetně relevantních podkladů 
(např. návrh pojistné smlouvy). 

4.17. Dotace podléhá zúčtování za příslušný kalendářní rok v souladu s pokynem č. R 1 - 2010 
Ministerstva financí k řízení programů a provozování informačního systému programového 
financování.  
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4.18. Účastník programu je povinen písemně sdělit MMR změny veškerých údajů zapisovaných do 
obchodního rejstříku oproti skutečnostem uvedeným v žádosti v termínu do 30 dnů od doby, 
kdy tato změna nastala. 

4.19. Na poskytnutí dotace z tohoto podprogramu není právní nárok /§ 14 zákona č. 218/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve 
znění pozdějších předpisů/. 

4.20. Účastník programu musí při čerpání dotace postupovat v souladu s příslušnými právními 
předpisy /zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění vyhlášky 
pozdějších předpisů, Pokynem č. R 1 - 2010 a platnými právními předpisy. Výběr dodavatele 
musí být proveden podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. 

4.21. Poskytnutí dotace je vázáno na realizaci schválené akce, jejíž závazné parametry, termíny 
a podmínky čerpání účelově vázaných finančních prostředků státního rozpočtu jsou nedílnou 
součástí vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Investorem akce musí být účastník 
programu.  

4.22. Poskytnutá dotace nebude navýšena, pokud dojde k navýšení celkových skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů akce na základě skutečností obsažených ve smlouvě o dílo 
uzavřené na realizaci akce s dodavatelem. 

4.23. Nečerpání celkové výše finančních prostředků uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace se 
nepovažuje za neplnění stanovených podmínek.  

4.24. Použití poskytnuté dotace podléhá kontrole MMR a dalších kontrolních orgánů podle obecně 
platných předpisů. Nevyhovění požadavkům spojeným s touto kontrolou bude považováno za 
nesplnění podmínky postižitelné odvodem za porušení rozpočtové kázně. 

4.25. Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být evidovány v příslušném roce odděleně, 
pod příslušným účelovým znakem (UZ), pokud je na Rozhodnutí o poskytnutí dotace uveden. 
Evidence realizace akce musí být uchovávána po dobu 10 let od vydání Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace. (platí pro dotační titul 2) 

4.26. Předmětem kontroly mohou být také skutečnosti uváděné v žádosti o poskytnutí dotace. 
V takovém případě může být kontrola prováděna počínaje dnem následujícím po podání této 
žádosti.  

5. Dotační titul 1 - Charakteristika účastníka podprogramu 

5.1. Účastníkem programu může být fyzická nebo právnická osoba s doložitelnou minimálně 
jednoletou aktivní podnikatelskou historií. 

5.2. Účastníkem programu může být obcí založená právnická osoba 

5.3. Účastník programu musí prokázat kladný hospodářský výsledek před zdaněním za rok 2013. 

5.4. Účastník programu musí mít k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky vůči státnímu 
rozpočtu, státním fondům a ke zdravotním pojišťovnám. Posečkání s úhradou dlužných 
závazků, splátkový kalendář nebo jinou formu dohody o úhradě dlužných částek vůči těmto 
institucím nelze považovat za vypořádání splatných závazků. 

5.5. Účastník programu musí mít jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s 
podnikatelským záměrem tak, aby byla umožněna jeho realizace v celém rozsahu. Podporu 
nelze použít na investice do majetku, který není ve vlastnictví účastníka programu. V případě, 
že je majetek zatížen závazkem (věcné břemeno, zástavní právo atd.), musí účastník programu 
existenci tohoto závazku uvést v žádosti a prokázat, že tento závazek neohrozí realizaci 
projektu. 

5.6. Účastník programu nesmí být v insolvenčním řízení. 
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5.7. Vůči účastníkovi podprogramu nesmí být vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, popř. 
zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 

5.8. Účastník podprogramu nesmí být v likvidaci.  

6. Dotační titul 2 - Charakteristika účastníka podprogramu 

6.1. Účastníkem programu může být obec nebo kraj a jimi zřízené právnické osoby, svazek obcí a 
nestátní nezisková organizace. 

6.2. Účastník programu musí mít k datu podání žádosti vypořádány splatné závazky vůči státnímu 
rozpočtu, státním fondům a ke zdravotním pojišťovnám. Posečkání s úhradou dlužných 
závazků, splátkový kalendář nebo jinou formu dohody o úhradě dlužných částek vůči těmto 
institucím nelze považovat za vypořádání splatných závazků. 

6.3. Účastník programu musí mít jednoznačně vyjasněny veškeré majetkoprávní vztahy související s 
podnikatelským záměrem tak, aby byla umožněna jeho realizace v celém rozsahu. Podporu 
nelze použít na investice do majetku, který není ve vlastnictví účastníka programu. V případě, 
že je majetek zatížen závazkem (věcné břemeno, zástavní právo atd.), musí účastník programu 
existenci tohoto závazku uvést v žádosti a prokázat, že tento závazek neohrozí realizaci 
projektu. 

7.  Forma podpory a způsob jejího čerpání 

7.1. Podpora bude poskytnuta formou systémové investiční dotace (dále jen „dotace“) na realizaci 
investičního PZ. 

7.2. Financování dotovaných akcí bude od 1. 1. 2014 probíhat pouze prostřednictvím České národní 
banky. Správce podprogramu proto vydá metodický pokyn, který obdrží žadatel spolu s 
Registrací akce 

7.3. Dotace bude vyplácena dílčím způsobem na základě předložených faktur na účet účastníka 
podprogramu. V případě, že účastníkem podprogramu je obec nebo kraj a jimi zřízené 
příspěvkové organizace, bude dotace vyplácena prostřednictvím ČNB. 

7.4. Výše dotace je omezena: 

7.4.1 maximální výší dotace 500 tis. Kč na jedno nově vytvořené a obsazené pracovní místo 
a zároveň  

7.4.2 maximální výší dotace dle pravidel podpory de minimis (viz. Příloha č. 4 těchto Zásad)  
a zároveň 

7.4.3 maximální výší spolufinancování, která je stanovena takto 

 
dotační titul 1 maximální podíl dotace 

malý podnikl zaměstnávající méně než 50 
osob* 90% 

střední podnik zaměstnávající méně než 
250 osob* 85% 

velký podnik*nad 250 zaměstnanců 70% 
* Velikost podniku je přesně definována v příloze č. I nařízení komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES 

prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem 

 

dotační titul 2 maximální podíl dotace 

obec do 2000 obyvatel 90% 

obec do 50 000 obyvatel 85% 

obec nad 50 000 obyvatel 70% 
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7.5. Minimální výše dotace je stanovena na 100 tis. Kč za podmínky vytvoření a obsazení minimálně 
1 pracovního místa 

7.6. Při poskytování dotací se hradí neplátcům daně z přidané hodnoty uznatelné náklady ve výši 
zahrnující tuto daň a plátcům daně z přidané hodnoty uznatelné náklady ve výši bez této daně 
(pokud obec uplatňuje nárok na odpočet DPH na vstupu). 

7.7. Z dotace nelze hradit: 

 faktury hrazené současně z jiných zdrojů podpory 

 faktury vystavené na úhradu investic do PZ zrealizovaných před vyhlášením výzvy pro 
podávání žádostí, 

 zálohové faktury. 

8. Účast v dalších programech 

Účast v  tomto podprogramu nevylučuje možnost  dalšího spolufinancování PZ z finančních 
prostředků jiných národních programů, programů spolufinancovaných z prostředků EU, z rozpočtu 
krajů či z jiných zdrojů státního rozpočtu. V případě souběhu podpor je účastník programu povinen: 

8.1. dodržet maximální výši podpory dle pravidel podpory de minimis dané nařízeními uvedených 
v bodech 2.5 a 2.6 těchto Zásad 

8.2. dodržet nejvyšší míru intenzity podpory stanovené nařízením komise (ES) č. 800/2008 ze dne 
6. srpna 2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách) 

8.3. o tomto faktu informovat všechny poskytovatele dotace a to písemně do 10 dnů od oficiálního 
vyrozumění o udělení podpory (vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Smlouvy o poskytnutí 
podpory apod.) 

9. Hodnocení předložených žádostí 

9.1. Správce podprogramu posoudí úplnost a obsah žádosti včetně povinných příloh, zda splňují 
stanovené podmínky podprogramu a připraví podklady pro jednání hodnotitelské komise. 

9.2. Hodnotitelská komise, jmenovaná ministryní pro místní rozvoj, na základě stanovených kritérií 
vybere projekty pro poskytnutí dotace a doporučí je ministryni ke schválení. 

9.3. Dotační titul 1 a 2 budou hodnoceny odděleně. 

9.4. Kritéria pro výběr projektů: 

 nezaměstnanost v místě realizace PZ (v příslušné obci s rozšířenou působností) – podíl 
nezaměstnaných na obyvatelstvu v % k 31. 12. 2013, 

 požadovaná výše dotace na jedno zřízené pracovní místo 

 udržitelnost a efektivnost PZ 

 finanční zdraví účastníka programu 

 lokalizace akce – počet obyvatel obce, regionální význam. 

10. Postup žadatele při podání žádosti o poskytnutí dotace 

10.1. Úplná žádost o dotaci 

10.1.1. Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář Žádost o poskytnutí dotace z aplikace IS DIS 
ZAD uvedené na adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Do této elektronické aplikace žádosti také 
vloží veškeré požadované přílohy (specifikované v bodě 10.2. resp. 10.4.) v elektronické 
podobě (podepsaná a naskenovaná kopie). Data uloží a následně vytiskne listinnou podobu 
žádosti, kterou podepíše statutární zástupce žadatele. Veškeré přílohy žádosti musí být 
současně naskenovány a uloženy na nosiči CD nebo DVD.  

http://www3.mmr.cz/zad
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10.1.2. Listinná podoba žádosti a uvedené přílohy jsou závazné pro všechny žadatele o dotaci 
a předkládají se v podobě originálu nebo ověřené kopie v jednom vyhotovení 
v nerozebíratelném provedení (např. kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba).  

10.1.3. Žadatel ve lhůtě stanovené ve výzvě pro podávání žádostí doručí tuto žádost do podatelny 
MMR v listinné podobě včetně všech požadovaných příloh a nosiče CD nebo DVD, na kterém 
budou naskenovány veškeré listinné dokumenty  

10.1.4. Správce podprogramu si může dodatečně vyžádat k informacím uvedeným v žádosti o dotaci 
doplňující vysvětlení, údaje nebo doklady. 

10.2. Povinné přílohy Žádosti o poskytnutí pro Dotační titul 1 

10.2.1 stručný popis PZ včetně marketingové studie vypracovaný dle pokynů uvedených v příloze 
č. 1, 

10.2.2 úplný výpis z obchodního rejstříku ne starší než 30 dnů, 

10.2.3 živnostenské oprávnění, 

10.2.4 daňové přiznání, rozvahu a výkaz zisků a ztrát za rok 2013, 

10.2.5 výpis z rejstříku trestů všech členů statutárních orgánů žadatele o dotaci ne starší než 30 dnů 
(u cizích státních příslušníků i ze země původu), 

10.2.6 úřadem práce potvrzená kopie formuláře „Oznámení o plnění povinného podílu osob se 
zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ zaměstnavatele podle § 83 zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vystaveného s údaji za rok 
2013. Účastníci podprogramu s méně než 25 zaměstnanci v pracovním poměru doloží 
úřadem práce potvrzený podrobný výpočet průměrného ročního přepočteného počtu 
zaměstnanců dle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., za rok 2013. 

10.2.7 dokumentaci požadovanou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud je součástí PZ stavba 
v následujícím rozsahu: 

 písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení stavby (podle § 106 stavebního zákona), příp. 
prohlášení žadatele o dotaci o tom, že se stavební úřad k předloženému ohlášení v zákonem 
stanovené lhůtě nevyjádřil, 

 nebo 

 stavební povolení (podle § 115 stavebního zákona). K nabytí právní moci musí dojít nejpozději 
v den vystavení Registračního listu v případě schválení PZ k udělení dotace, 

 nebo 

 veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební 
povolení (podle § 116 stavebního zákona), 

 nebo 

 oznámení stavby a certifikát autorizovaného inspektora pokud je PZ řešen ve zkráceném 
stavebním řízení (podle § 117 stavebního zákona),  

 nebo 

 soulad PZ se schválenou územně plánovací dokumentací, jde–li o stavby, terénní úpravy 
zařízení a udržovací práce podle § 103, které nevyžadují stavební povolení a ohlášení. 

10.2.8 doklad o vlastnictví  nemovitosti, které se realizace PZ týká (výpis z katastru nemovitostí ne 
starší než 30 dnů a snímek pozemkové mapy). V případě, že žadatel o dotaci hodlá realizovat 
PZ (pouze pokud se jedná o nákup technologie) v pronajaté nemovitosti, je povinen doložit 
nájemní smlouvu s vlastníkem nemovitosti na dobu minimálně 5 let od ukončení PZ a výpis 
z katastru nemovitostí předmětné nemovitosti. Pokud se k nemovitosti váže jakýkoli závazek, 
je žadatel povinen doložit smluvní podklady k tomuto závazku, ze kterých vyplývá, kdy tento 
závazek vznikl, celková výše závazku a podmínky splatnosti tohoto závazku a dále doložit 
doklad o platební morálce např. potvrzení druhé smluvní strany, že žadatel své závazky řádně 
splácí a jak velká část ze závazku je již splacena.  

10.2.9 potvrzení finančního úřadu a ČSSZ o plnění resp. úhradě všech závazků žadatele o dotaci (ne 
starší než dva měsíce).  
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10.2.10 čestná prohlášení žadatele o dotaci, která jsou přílohou č. 2 a 3 těchto zásad.  

10.3. Doklady, které předkládá žadatel po obdržení Registrace akce v Dotačním titulu 1 

10.3.1 aktualizovaný výpis z obchodního a živnostenského rejstříku nebo jeho ověřená kopie ne 
starší než 30 dnů, pokud došlo k jakékoliv změně oproti výpisu předkládanému s Žádostí 
o poskytnutí dotace, 

10.3.2 doklad o zajištění finančního krytí projektu  - žadatel dokládá buď  

 výpis z běžného účtu v Kč nebo potvrzením banky o zůstatku na běžném účtu ne starší než 30 
dnů. V případě, že je bankovní účet veden v cizí měně, bude potvrzení banky o zůstatku na 
běžném účtu obsahovat i přepočet zůstatku k danému dni na Kč. 

nebo  

 úvěrovou smlouvu znějící na žadatele (popř. závazný úvěrový příslib) od instituce, která má 
licenci od ČNB či úvěrovou smlouvu znějící na žadatele (popř. závazný úvěrový příslib) od 
Evropské investiční banky. 

10.3.3 posouzení PZ z hlediska vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, (resp. vyjádření příslušného úřadu, že daný PZ nepodléhá zjišťovacímu 
řízení viz § 6 uvedeného zákona). 

10.3.4 přesný seznam majetku pořizovaného za přispění dotace, včetně jeho finančního ohodnocení 
(viz příloha č. 7 těchto zásad), 

10.3.5 smlouvy uzavřené mezi investorem a dodavatelem, v případě použití cizího jazyka jako 
úředního jazyka smlouvy i její ověřený překlad do češtiny (smlouva musí obsahovat soupis 
všech pořizovaných položek, položkový rozpočet, termín plnění a konečnou cenu díla bez 
DPH), účastník podprogramu musí smluvně doložit všechny dodávky spojené s PZ, 

10.3.6 čestné prohlášení účastníka podprogramu, které je uvedeno v příloze č. 6 těchto Zásad,  

10.3.7 aktualizovaný formulář EDS/ISPROFIN vyplněný podle skutečnosti vyplývající z uzavřené 
smlouvy o dílo. 

10.3.8 případně další doklady stanovené správcem podprogramu. 

10.4. Povinné přílohy Žádosti o poskytnutí pro Dotační titul 2 

10.4.1 stručný popis PZ vypracovaný dle pokynů uvedených v příloze č. 1, 

10.4.2  zřizovací listina pokud je účastníkem programu obcí nebo krajem zřízená právnická osoba 

10.4.3 příslušným úřadem práce potvrzená kopie formuláře „Oznámení o plnění povinného podílu 
osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců“ zaměstnavatele podle § 83 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vystaveného s údaji 
za rok 2013. Účastníci podprogramu s méně než 25 zaměstnanci v pracovním poměru doloží 
úřadem práce potvrzený podrobný výpočet průměrného ročního přepočteného počtu 
zaměstnanců dle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., za rok 2013 

10.4.4 V případě, že účastník podprogramu v roce 2013 vedl v evidenci pracovních poměrů 
zaměstnance přijaté v rámci VPP, doloží čestné prohlášení účastníka podprogramu, ve 
kterém uvede výpočet ročního průměrně přepočteného počtu zaměstnanců v rámci VPP za 
rok 2013 dle metodiky popsané §15 vyhlášky č. 518/2004 Sb. 

10.4.5 dokumentace požadovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud je součástí PZ stavba 
v následujícím rozsahu: 

 písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení stavby (podle § 106 stavebního zákona), příp. 
prohlášení žadatele o dotaci o tom, že se stavební úřad k předloženému ohlášení v zákonem 
stanovené lhůtě nevyjádřil, 

 nebo 

 stavební povolení (podle § 115 stavebního zákona). K nabytí právní moci musí dojít nejpozději 
v den vystavení Registračního listu v případě schválení PZ k udělení dotace, 

 nebo 
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 veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo terénních úprav, která nahradí stavební 
povolení (podle § 116 stavebního zákona), 

 nebo 

 oznámení stavby a certifikát autorizovaného inspektora pokud je PZ řešen ve zkráceném 
stavebním řízení (podle § 17 stavebního zákona),  

 nebo 

 soulad PZ se schválenou územně plánovací dokumentací, jde–li o stavby, terénní úpravy 
zařízení a udržovací práce podle § 103, které nevyžadují stavební povolení a ohlášení. 

10.4.6 doklad o vlastnictví  nemovitosti, které se realizace PZ týká (výpis z katastru nemovitostí ne 
starší než 30 dnů a snímek pozemkové mapy). V případě, že žadatel o dotaci hodlá realizovat 
PZ (pouze pokud se jedná o nákup technologie) v pronajaté nemovitosti, je povinen doložit 
nájemní smlouvu s vlastníkem nemovitosti na dobu minimálně 5 let od ukončení PZ a výpis 
z katastru nemovitostí předmětné nemovitosti. Pokud se k nemovitosti váže jakýkoli závazek, 
je žadatel povinen doložit smluvní podklady k tomuto závazku, ze kterých vyplývá, kdy tento 
závazek vznikl, celková výše závazku a podmínky splatnosti tohoto závazku a dále doložit 
doklad o platební morálce např. potvrzení druhé smluvní strany, že žadatel své závazky řádně 
splácí a jak velká část ze závazku je již splacena. 

10.4.7 čestná prohlášení žadatele o dotaci, která jsou přílohou č. 2 a 3 těchto zásad.  

10.5. Doklady, které předkládá žadatel po obdržení Registrace akce v Dotačním titulu 2  

10.5.1. doklad o zajištění finančního krytí projektu - žadatel dokládá usnesení zastupitelstva 
obce/kraje, které musí obsahovat minimálně:  

 schválení podání žádosti o dotaci (musí být uveden název projektu, výše celkových nákladů),  

 schválení zajištění financování projektu (uvést výši spolufinancování obce/kraje v procentech i 
v korunách, zajištění předfinancování projektu ve výši celkových nákladů v procentech i v 
korunách),  

 číslo usnesení, datum schůze zastupitelstva, razítko a podpis  

10.5.2. posouzení PZ z hlediska vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

10.5.3. přesný seznam majetku pořizovaného za přispění dotace, včetně jeho finančního ohodnocení 
(viz příloha č. 7 těchto Zásad), 

10.5.4. smlouvy uzavřené mezi investorem a dodavatelem, v případě použití cizího jazyka jako 
úředního jazyka smlouvy i její ověřený překlad do češtiny (smlouva musí obsahovat soupis 
všech pořizovaných položek, položkový rozpočet, termín plnění a konečnou cenu díla bez 
DPH), účastník podprogramu musí smluvně doložit všechny dodávky spojené s PZ, 

10.5.5. čestné prohlášení účastníka podprogramu, které je uvedeno v příloze č.6 těchto zásad,  

10.5.6. aktualizovaný formulář EDS/ISPROFIN vyplněný podle skutečnosti vyplývající z uzavřené 
smlouvy o dílo. 

10.5.7. případně další doklady stanovené správcem podprogramu. 

11. Sankce za nedodržení podmínek podprogramu  

11.1 V případě, že dotace nebyla použita k účelu, na který byla poskytnuta, případně nebyly dodrženy 
rozhodující projektované parametry včetně termínu, vystavuje se účastník programu sankcím 
podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Sankce pro případ nesplnění méně 
závažných podmínek (§ 14 odst. 5 cit. zákona) jsou upraveny v § 44a odst. 4 písm. a) cit. zákona 
a pro ostatní případy porušení podmínek v § 44a odst. 4 písm. c) cit. zákona. Podrobnější 
vymezení sankcí za porušení rozpočtových pravidel je uvedeno v Podmínkách pro poskytnutí 
dotace, které jsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  

11.2 Zjištění neoprávněného použití prostředků státního rozpočtu při kontrole MMR bude předáno 
v souladu s ustanovením § 22 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších 
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předpisů územně příslušnému finančnímu úřadu k zahájení řízení ve věci odvodů za porušení 
rozpočtové kázně. 

12. Organizační zajištění podprogramu 

12.1 Žadatel o dotaci doručí Žádost o poskytnutí dotace včetně všech požadovaných příloh ve lhůtě 
stanovené výzvou pro podávání žádostí do podatelny MMR. Žádost doručená po stanoveném 
termínu bude přijata do evidence, ale nebude hodnocena. Seznam všech podaných žádostí 
bude zveřejněn na webových stránkách MMR (www.mmr.cz ).  

12.2 Správce podprogramu provede formální kontrolu žádosti o poskytnutí dotace včetně všech 
požadovaných příloh.  

12.3 Správce podprogramu provede kontrolu věcného obsahu kompletních žádostí. 

12.4 Správce podprogramu zpracuje podklady pro jednání hodnotitelské komise. 

12.5 Posouzení žádostí a výběr akcí vhodných k poskytnutí dotace provede hodnotitelská komise na 
základě celkového hodnocení. Hodnotitelská komise doporučí akce vybrané k poskytnutí 
dotace včetně výše jejich podpory. Seznam doporučených žádostí předá k rozhodnutí ministryni 
pro místní rozvoj. 

12.6 Účastníkům programu vybraným pro poskytnutí dotace bude vystavena Registrace akce, 
kterou budou vyzváni k doplnění žádosti o doklady uvedené v bodě 10.3 resp. 10.5.  

12.7 Účastník programu je povinen doručit MMR požadované doklady nejpozději do termínu 
uvedeného v Registraci akce. Pokud tak v dané lhůtě neučiní, Registrace akce bude zrušena. 

12.8 Po obdržení všech požadovaných výše uvedených dokladů vydá MMR Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace. Seznam akcí, jimž byla na základě Rozhodnutí ministryně pro místní rozvoj poskytnuta 
dotace, a současně i akcí, kterým nebyla podpora přiznána, bude zveřejněn na webových 
stránkách MMR (www.mmr.cz) a současně budou žadatelé o této skutečnosti informováni 
písemně. 

12.9 MMR může zastavit čerpání dotace nebo podle § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů, zahájit řízení o odnětí dotace, pokud po vydání Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace zjistí, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo 
nepravdivé. Pokud účastník programu zjistí, že nemůže zabezpečit realizaci akce v souladu 
s obsahem Rozhodnutí o poskytnutí dotace, neprodleně o tom informuje správce podprogramu 
a požádá ho, aby rozhodl o změně tohoto dokumentu.  

12.10 Pokud účastník programu zjistí, že skutečné náklady akce budou nižší, než je uvedeno 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vrátí část čerpané dotace překračující procentuální podíl 
dotace k celkové výši skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce stanovený pro 
příslušný dotační titul (viz bod 7.4). Upřesnění způsobu a termínu vrácení části čerpané dotace 
projedná účastník programu s MMR. 

12.11 Účastník programu předloží MMR podklady pro finanční vypořádání dotace podle § 10 odst. 1 
písm. a) vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání 
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo národním fondem, na tiskopisech 
EDS/ISPROFIN S 09 150 nebo S 09 160, v termínu do 15. února následujícího roku. 

12.12 Účastník programu předloží MMR Zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce podle § 6 vyhlášky 
č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve 
znění pozdějších předpisů, Pokynem č. R 1 – 2010 a platnými právními předpisy v termínu 
stanoveném v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

12.13 Žadatel o dotaci, jemuž nebude přiznána dotace z tohoto podprogramu, může požádat 
o poskytnutí kopie své žádost včetně všech poskytnutých příloh a podkladů do konce 
kalendářního roku, pro který žádost o dotaci uplatňoval. Originál žádosti zůstává v archívu 
MMR. 

  

http://www.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/
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13. Závěrečná ustanovení 

13.1 Zásady podprogramu byly schváleny dne 4. dubna 2014 Rozhodnutím ministryně č 50/2014, 
vedeným pod č. j. MMR 13874/2014-52,  

13.2 Zásady podprogramu byly upraveny Dodatkem č.1 č.j.: MMR 15591/2014-52, který byl schválen 
Rozhodnutím ministryně č 62/2014 ze dne 23. 4. 2014 

13.3 Zásady podprogramu vedené pod č. j. MMR – 10267/20014-52 nabývají platnosti a účinnosti 
dnem podpisu Rozhodnutí ministryně. 

13.4 Na podávání a řešení žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí ministryně pro místní 
rozvoj je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

Přílohy: 

1. Požadovaná struktura Projektového záměru 

2. Čestné prohlášení statutárního zástupce žadatele o dotaci o splnění požadavků k přidělení 
dotace (přiloží žadatel k žádosti o dotaci) 

3. Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) 

4. Pravidlo de minimis 

5. Formulář EDS/ISPROFIN 

6. Čestné prohlášení účastníka podprogramu (předloží žadatel po obdržení Registrace akce) 

7. Formulář Seznam majetku pořizovaného v rámci podpořené akce 

8. Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce 

 


