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Náležitosti žádosti o podporu – výzva 02 „MAS Boleslavsko – 

IROP – Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro 

předškolní vzdělávání“ 

 

Aktivita „Infrastruktura pro předškolní vzdělávání“ 

 

1. Plná moc 

Dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobu, např. při podpisu žádosti elektronickým 

podpisem. Plné moci se ukládají v elektronické podobě v systému MS2014+. Doporučený vzor Plné 

moci je přílohou č. 11 Obecných pravidel. K náležitostem plné moci blíže viz kapitola 2.5 Obecných 

pravidel. 

Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení pravomocí. V usnesení musí být 

jednoznačně identifikováno, kdo a na koho pravomoci převádí a kterých úkonů se převedení pravomocí 

týká. 

 

2. Zadávací a výběrová řízení 

Jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu na plnění 

zakázky, kterou uplatňuje v projektu. Smlouvu včetně případných uzavřených dodatků přiloží na 

záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce. 

 

3. Doklady o právní subjektivitě 

Nestátní neziskové organizace doloží: 

• zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení, který 

zároveň doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo 

v oblasti školství a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku; 

• stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže 

to nevyplývá ze zákona. 

Církve doloží: 

• výpis z Rejstříku církví a náboženských společností a čestné prohlášení, že daný subjekt 

vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti školství. 

Církevní organizace doloží: 

• zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení a 

dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti práce s dětmi a 

mládeží nebo v oblasti školství a prokáže, že účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. 

Organizace zakládané obcemi, kraji nebo OSS doloží: 
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• zakládací listinu nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně prospěšnou 

činnost organizace v oblasti práce s dětmi a mládeží nebo v oblasti školství a prokáže, že 

účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. 

Ostatní výše neuvedené právnické osoby doloží: 

• výpis z Obchodního rejstříku, který v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců, 

• výpis z Živnostenského rejstříku, který v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců, 

• výpis z Rejstříku škol a školských zařízení. 

Fyzické osoby podnikající doloží: 

• výpis z Živnostenského rejstříku, který v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců. 

Právní subjektivitu nemusí dokládat: 

• kraje a jimi zřizované organizace, 

• obce a jimi zřizované organizace, 

• organizační složky státu, 

• příspěvkové organizace organizačních složek státu. 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z 

internetu. 

Dokumenty nesmí být starší 3 měsíců, proto žadatel na dokument uvede datum, kdy dokument z 

internetu získal, pokud tato skutečnost není z dokumentu patrná. 

 

4. Výpis z rejstříku trestů 

Žadatel od 27. 3. 2017 není povinen předkládat výpis z rejstříku trestů. 

Pokud MS2014+ vyžaduje doložení povinné přílohy Výpis z rejstříku trestů na záložce Dokumenty, 

nahraje žadatel jako přílohu dokument, ve kterém uvede, že doložení přílohy je nerelevantní. 

 

5. Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4A těchto Pravidel. Slouží 

k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu a usnadňuje podání žádosti o podporu v MS2014+, 

neboť mnoho údajů, uváděných ve Studii, bude využito při vyplňování elektronického formuláře 

žádosti. 

 

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu 

Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí u majetku, který bude předmětem projektu. Výpis z 

katastru nemovitostí nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce. Pokud žadatel není zapsán v 

katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, dokládá listiny, které osvědčují 

jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o výpůjčce, nebo smlouvu o 

smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k užívání nemovitosti, která 
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bude předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu. V případě doložení smlouvy o 

smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů formou 

Žádosti o změnu projektu (viz kap. 16 Obecných pravidel) výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsán 

jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření. 

UPOZORNĚNÍ 

Povede-li projekt k technickému zhodnocení pronajatého majetku, je nutné, aby možnost provádět 

technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce 

majetku, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Kopie 

nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce bude doložena jako příloha žádosti o podporu. 

Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, které spadají do oprávněných žadatelů 

dle textu výzvy ŘO. 

 

7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní řízení 

Žadatel dokládá územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Pokud stavba nevyžaduje územní 

rozhodnutí, dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení. 

Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud 

stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, tuto přílohu nedokládá. 

 

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení 

Pokud žadatel nebude mít k dispozici pravomocné a platné stavební povolení nebo souhlas s 

provedením ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, 

dokládá žádost o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem, a přílohy, nejsou-li 

doloženy v jiné příloze žádosti o podporu, či návrh veřejnoprávní smlouvy. 

Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokládá 

žádost o vydání společného rozhodnutí nebo společné rozhodnutí s nabytím právní moci. 

Pokud byl na stavbu vydán územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti stavebního povolení nebo 

ohlášení, žadatel tuto přílohu nedokládá. 

UPOZORNĚNÍ 

Žadatel popisuje územní a stavební řízení v daném projektu v kapitole 6 Studie proveditelnosti. 

Pokud žadatel k žádosti o podporu doložil žádost o stavební povolení, ohlášení nebo stavební povolení 

bez nabytí právní moci, případně neplatné stavební povolení či návrh veřejnoprávní smlouvy, musí 

nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů doložit stavební povolení s nabytím právní moci 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, případně účinnou veřejnoprávní smlouvu. 

Pokud žadatel k žádosti o podporu doložil žádost o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, musí nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů doložit společné 

rozhodnutí s nabytím právní moci. 
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Dokument žadatel dokládá současně se Žádostí o změnu jako doplnění žádosti o podporu (viz kap. 16 

Obecných pravidel). 

Orientační harmonogram administrace projektů, od příjmu žádostí o podporu do přípravy a vydání 

Rozhodnutí/Stanovení výdajů, je uveden v kap. 2.8 Obecných pravidel. 

 

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

Žadatel dokládá projektovou dokumentaci, zpracovanou autorizovaným projektantem, v podrobnosti 

pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená 

stavebním úřadem ve stavebním řízení (jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením 

stavebního úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace). Pokud stavba nevyžaduje 

stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V případě, že již byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji také přikládá k žádosti o 

podporu. 

Projektové dokumentace jsou zpracovány podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud byl na stavbu vydán územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti stavebního povolení nebo 

ohlášení, žadatel dokládá dokumentaci k oznámení o záměru v území. 

 

10. Položkový rozpočet stavby 

Žadatel stanoví ceny stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů 

hlavních aktivit projektu u nezahájených zakázek na základě stavebního rozpočtu, který je součástí 

příslušného stupně projektové dokumentace, a přiloží jeho originál ve formátu pdf jako povinnou 

přílohu k žádosti. 

Stavební rozpočet je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně 

jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu. 

V případě, že žadatel předkládá projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení/ohlášení 

stavby, doloží stanovení výdajů za stavbu/stavební práce v členění podle způsobu jejich financování, 

tedy členěné na způsobilé/nezpůsobilé a hlavní/vedlejší výdaje projektu v souladu s požadavky 

Specifických pravidel. 

Příklad členění stavebního rozpočtu na hlavní a vedlejší výdaje projektu: 

p. č.  Popis  Cena bez DPH  DPH  Cena s DPH  

1. Způsobilé výdaje projektu    

1.a. Hlavní aktivity projektu    

 SO 01 Hl. stavba    

1.b. Vedlejší aktivity projektu    

 SO 01 Oplocení    

2. Nezpůsobilé výdaje projektu    

 SO 01 Prostory sloužící k bydlení    

3. Celkové výdaje projektu s DPH    
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Ve stupni připravenosti projektu k realizaci stavby/k zahájení zadávacího nebo výběrového řízení 

žadatel dokládá položkový rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu požadavkům 

vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti). Položkový rozpočet stavby žadatel 

předkládá v pdf a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z 

rozpočtového softwaru. 

Po ukončení zadávacího nebo výběrového řízení žadatel doloží vysoutěžený položkový rozpočet stavby. 

Rozpočet musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. (č. 

169/2016 od nabytí účinnosti) a předložen v pdf a v elektronické podobě, ve formátu .esoupis, .xc4, 

Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

 

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 

Dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy v období realizace projektu. Vzor výpočtu 

čistých jiných peněžních příjmů je uveden v příloze č. 29 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 

 

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

Pokud je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby, jako povinnou přílohu 

žádosti o podporu předkládá čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 

4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. 

Vysvětlení, co se rozumí skutečným vlastníkem, nalezne žadatel v Obecných pravidlech pro žadatele a 

příjemce v kap. 2.6.1. Vzor čestného prohlášení je přílohou Obecných pravidel č. 30. Žadatel je povinen 

uvést v čestném prohlášení informace minimálně v rozsahu uvedeném ve vzoru. 

 

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 

Doloží žadatel za všechny školy a školská zařízení dotčená projektem. Výpis z Rejstříku škol a školských 

zařízení nesmí být v době podání žádosti starší 3 měsíců. 

 

14. Stanovisko Krajské hygienické stanice ke kapacitě školy 

Sdělení Krajské hygienické stanice k udělení výjimky ke kapacitě zařízení. 

Přílohu žadatel dokládá, pokud realizací projektu dojde k modernizaci školského zařízení, která zajistí 

zachování kapacity mateřské školy bez nutnosti udělit výjimku Krajské hygienické stanice ke zvýšení 

kapacit. 

 

Aktivita „Infrastruktura základních škol“ 

 

1. Plná moc 
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Dokládá se v případě přenesení pravomocí na jinou osobou (např. při podpisu žádosti). Plné moci se 

ukládají v elektronické podobě v systému MS2014+. Doporučený vzor Plné moci je přílohou č. 11 

Obecných pravidel. K náležitostem plné moci blíže viz kapitola 2.5 Obecných pravidel. 

Plnou moc lze nahradit usnesením zastupitelstva o přenesení pravomocí. V usnesení musí být 

jednoznačně identifikováno, kdo a na koho pravomoci převádí a kterých úkonů se převedení pravomocí 

týká. 

 

2. Zadávací a výběrová řízení 

Jako povinnou přílohu žádosti o podporu žadatel předkládá pouze uzavřenou smlouvu na plnění 

zakázky, kterou uplatňuje v projektu. Smlouvu včetně případných uzavřených dodatků přiloží na 

záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce. 

 

3. Doklady o právní subjektivitě žadatele 

Nestátní neziskové organizace doloží: 

• zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení, který 

zároveň doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti školství a prokáže, že účelem 

hlavní činnosti není vytváření zisku; 

• stanovy, ve kterých musí být ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže 

to nevyplývá ze zákona. 

Církve doloží: 

• výpis z Rejstříku církví a náboženských společností a čestné prohlášení, že daný subjekt 

vykonává veřejně prospěšnou činnost v oblasti školství. Výpis z rejstříku v době podání žádosti 

nesmí být starší 3 měsíců. 

Církevní organizace doloží: 

• zakladatelskou smlouvu, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení a 

dokument, který doloží veřejně prospěšnou činnost organizace v oblasti školství a prokáže, že 

účelem hlavní činnosti není vytváření zisku. 

Organizace zakládané obcemi, kraji nebo OSS doloží: 

• zřizovací či zakládací listinu nebo jiný dokument o založení a dokument, který doloží veřejně 

prospěšnou činnost organizace v oblasti školství a prokáže, že účelem hlavní činnosti není 

vytváření zisku. 

Ostatní výše neuvedené právnické osoby doloží: 

• výpis z Obchodního rejstříku, který v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců nebo 

• výpis z Živnostenského rejstříku, který v době podání žádosti nesmí být starší 3 měsíců, 

• výpis z Rejstříku škol a školských zařízení. 

Právní subjektivitu nemusí dokládat: 

• kraje a jimi zřizované organizace, 

• obce a jimi zřizované organizace, 
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• organizační složky státu, 

• příspěvkové organizace organizačních složek státu. 

UPOZORNĚNÍ 

Pokud lze doklady k právní subjektivitě veřejně dohledat na internetu, je možné doložit výpisy z 

internetu. 

Dokumenty nesmí být starší 3 měsíců, proto žadatel na dokument uvede datum, kdy dokument z 

internetu získal, pokud tato skutečnost není z dokumentu patrná. 

 

4. Výpis z rejstříku trestů 

Žadatel od 27. 3. 2017 není povinen předkládat výpis z rejstříku trestů. 

Pokud MS2014+ vyžaduje doložení povinné přílohy Výpis z rejstříku trestů na záložce Dokumenty, 

nahraje žadatel jako přílohu dokument, ve kterém uvede, že doložení přílohy je nerelevantní. 

 

5. Studie proveditelnosti 

Studie proveditelnosti musí být zpracována podle osnovy uvedené v příloze č. 4B těchto Pravidel. Slouží 

k posouzení potřebnosti a realizovatelnosti projektu a usnadňuje podání žádosti o podporu v MS2014+, 

neboť mnoho údajů, uváděných ve Studii, bude využito při vyplňování elektronického formuláře 

žádosti. 

 

6. Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu 

Žadatel dokládá výpisy z katastru nemovitostí u majetku, který bude předmětem projektu. Výpis z 

katastru nemovitostí nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce. 

Pokud žadatel není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, 

dokládá listiny, které osvědčují jiné právo k uvedenému majetku, např. nájemní smlouvu, smlouvu o 

výpůjčce nebo smlouvu o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele k 

užívání nemovitosti, která bude předmětem projektu, minimálně do konce udržitelnosti projektu. V 

případě doložení smlouvy o smlouvě budoucí musí žadatel doložit nejpozději do vydání 

Rozhodnutí/Stanovení výdajů formou Žádosti o změnu projektu (viz kap. 16 Obecných pravidel) výpis 

z katastru nemovitostí, kde je zapsán jako vlastník nebo jako subjekt s právem hospodaření. 

UPOZORNĚNÍ 

Povede-li projekt k technickému zhodnocení pronajatého majetku, je nutné, aby možnost provádět 

technické zhodnocení na cizím majetku byla uvedena v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce 

majetku, a to s podmínkou zachování výstupů minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Kopie 

nájemní smlouvy, či smlouvy o výpůjčce, bude doložena jako příloha žádosti o podporu. 

Technicky lze zhodnocovat pouze majetek vlastněný subjekty, které spadají do oprávněných žadatelů 

dle textu výzvy ŘO. 
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7. Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní 

smlouva nahrazující územní řízení 

Žadatel dokládá územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Pokud stavba nevyžaduje územní 

rozhodnutí, dokládá územní souhlas či účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující územní řízení. 

Pokud žadatel požádal o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo pokud 

stavba nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas, tuto přílohu nedokládá. 

 

8. Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva 

nahrazující stavební povolení 

Pokud žadatel nemá k dispozici pravomocné a platné stavební povolení nebo souhlas s provedením 

ohlášeného stavebního záměru či veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení, dokládá žádost 

o stavební povolení nebo ohlášení, potvrzené stavebním úřadem, a přílohy, nejsou-li doloženy v jiné 

příloze žádosti o podporu, či návrh veřejnoprávní smlouvy. 

Pokud žadatel postupuje cestou společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, dokládá 

společné rozhodnutí s nabytím právní moci nebo žádost o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. 

Pokud byl na stavbu vydán územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti stavebního povolení nebo 

ohlášení, žadatel tuto přílohu nedokládá. 

UPOZORNĚNÍ 

Žadatel popisuje územní a stavební řízení v daném projektu v kapitole 6 Studie proveditelnosti. 

Pokud žadatel k žádosti o podporu doložil žádost o stavební povolení, ohlášení nebo stavební povolení 

bez nabytí právní moci, případně neplatné stavební povolení či návrh veřejnoprávní smlouvy, musí 

nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů doložit stavební povolení s nabytím právní moci 

nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, případně účinnou veřejnoprávní smlouvu. 

Pokud žadatel k žádosti o podporu doložil žádost o vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení, musí nejpozději do vydání Rozhodnutí/Stanovení výdajů doložit společné 

rozhodnutí s nabytím právní moci. 

Dokument žadatel dokládá současně se Žádostí o změnu jako doplnění žádosti o podporu (viz kap. 16 

Obecných pravidel). 

Orientační harmonogram administrace projektů, od příjmu žádostí o podporu do přípravy a vydání 

Rozhodnutí/Stanovení výdajů, je uveden v kap. 2.8 Obecných pravidel. 

 

9. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby 

Žadatel dokládá projektovou dokumentaci, zpracovanou autorizovaným projektantem, v podrobnosti 

pro vydání stavebního povolení, která je součástí žádosti o stavební povolení, nebo je ověřená 

stavebním úřadem ve stavebním řízení (jako ověření dostačuje razítko s podpisem a označením 

stavebního úřadu alespoň na titulní straně projektové dokumentace). Pokud stavba nevyžaduje 

stavební povolení, dokládá žadatel projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby. V případě, že již byla 
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zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, žadatel ji také přikládá k žádosti o 

podporu. 

Projektové dokumentace jsou zpracovány podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bližší specifikace je ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Pokud byl na stavbu vydán územní souhlas a stavba nepodléhá povinnosti stavebního povolení nebo 

ohlášení, žadatel dokládá dokumentaci k oznámení o záměru v území. 

 

10. Položkový rozpočet stavby 

Žadatel stanoví ceny stavebních prací za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů 

hlavních aktivit projektu u nezahájených zakázek na základě stavebního rozpočtu, který je součástí 

příslušného stupně projektové dokumentace, a přiloží jeho originál ve formátu pdf jako povinnou 

přílohu k žádosti. 

Stavební rozpočet je nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně 

jiné obdobné části a to tak, aby bylo možno jednoznačně vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu. 

V případě, že žadatel předkládá projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení/ohlášení 

stavby, doloží stanovení výdajů za stavbu/stavební práce v členění podle způsobu jejich financování, 

tedy členěné na způsobilé/nezpůsobilé a hlavní/vedlejší výdaje projektu v souladu s požadavky 

Specifických pravidel. 

Příklad členění stavebního rozpočtu na hlavní a vedlejší výdaje projektu: 

p. č.  Popis  Cena bez DPH  DPH  Cena s DPH  

1. Způsobilé výdaje projektu    

1.a. Hlavní aktivity projektu    

 SO 01 Hl. stavba    

1.b. Vedlejší aktivity projektu    

 SO 01 Oplocení    

2. Nezpůsobilé výdaje projektu    

 SO 04 Výstavba tělocvičny    

3. Celkové výdaje projektu    

 

Dále žadatel ve stupni připravenosti projektu k realizaci stavby/k zahájení zadávacího nebo výběrového 

řízení dokládá položkový rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky 

č. 230/2012 Sb. (č. 169/2016 od nabytí účinnosti). Položkový rozpočet stavby žadatel předkládá v pdf 

a v elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového 

softwaru. 

Po ukončení zadávacího nebo výběrového řízení žadatel doloží také vysoutěžený položkový rozpočet 

stavby. Rozpočet musí být vypracován v rozsahu odpovídajícímu požadavkům vyhlášky č. 230/2012 Sb. 

(č. 169/2016 od nabytí účinnosti) a předložen v pdf a v elektronické podobě, ve formátu .esoupis, .xc4, 

Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

 

11. Výpočet čistých jiných peněžních příjmů 
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Dokládají žadatelé, kteří předpokládají jiné peněžní příjmy v období realizace projektu. Vzor výpočtu 

čistých jiných peněžních příjmů je uveden v příloze č. 29 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce. 

 

12. Čestné prohlášení o skutečném majiteli 

Pokud je žadatelem právnická osoba mimo veřejnoprávní právnické osoby, jako povinnou přílohu 

žádosti o podporu předkládá čestné prohlášení obsahující informaci o skutečném majiteli ve smyslu § 

4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu. 

Vysvětlení, co se rozumí skutečným vlastníkem, nalezne žadatel v Obecných pravidlech pro žadatele a 

příjemce v kap. 2.6.1. Vzor čestného prohlášení je přílohou Obecných pravidel č. 30. Žadatel je povinen 

uvést v čestném prohlášení informace minimálně v rozsahu uvedeném ve vzoru. 

 

13. Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení 

Doloží žadatel za všechny školy a školská zařízení dotčená projektem. Výpis z Rejstříku škol a školských 

zařízení nesmí být v době podání žádosti starší 3 měsíců. V případě, že žadatel doloží výpis z internetu, 

uvede na něj datum, kdy výpis z internetu získal, pokud tato skutečnost není z výpisu patrná. 

 

ZDROJ:  

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD, průběžná výzva č. 68, vydání 

1.1, platnost od 27. 3. 2017, viz. 

http://dotaceeu.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-

4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf 

http://dotaceeu.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf
http://dotaceeu.cz/getmedia/1d8a717e-75bc-45a6-a52f-c9dcf2ea35db/Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-1.pdf?ext=.pdf

