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PŘÍLOHA 2 
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ P ŘÍLOH  

 
P 1 - Doklad o právní subjektivitě žadatele 

• obec doklad o přidělení identifikačního čísla: IČ (kopie dokladu Českého statistického úřadu - 
ČSÚ), 

• svazek obcí - smlouva o vytvoření svazku obcí a doklad o registraci (kopie dokladu o 
registraci vydané příslušným orgánem) a přidělení IČ (kopie dokladu ČSÚ), 

• příspěvkové organizace (zřízené obcí) - zřizovací listina a doklad o přidělení IČ (kopie 
dokladu ČSÚ),  

• zájmová sdružení právnických osob - zakladatelská smlouva/zápis z ustavující schůze, 
stanovy, výpis z rejstříku, 

• nestátní neziskové organizace - zakladatelská smlouva nebo zakládací listina, smlouva či 
zřizovací listina podle druhu organizace (tento doklad se netýká občanských sdružení), výpis 
z příslušného rejstříku (týká se obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů a 
církevních právnických osob), stanovy s označením dne registrace na Ministerstvu vnitra (týká 
se pouze občanských sdružení) a doklad o přidělení IČ u všech NNO (kopie dokladu ČSÚ), 

• podnikatelské subjekty - výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní nebo živnostenský list 
(nebo obojí, pokud jde o fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku). Osoba, která 
podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (§ 2 
odst. 2 písm. c) zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník) předloží ověřené osvědčení (ne 
starší 90 dní) stanovené v tomto zvláštním předpisu,  

 
P 2 - Financování 
Zahrnuje následující přílohy: 

P 2a: Podrobný rozpočet sub-projektu 

Předkládá se ve formě samostatné přílohy pouze v případě, že k jejich zpracování žadateli 
nepostačuje prostor vyhrazený v žádosti (např. v případě rozpočtu stavby v rozsahu soupisu 
prací a dodávek) 
P 2b: Finanční zdroje 
Rozpočet a Finanční zdroje jsou zpracovávány ve formě samostatné přílohy pouze v případě, 
že k jejich zpracování žadateli nepostačuje prostor vyhrazený v žádosti. Viz také Pokyny pro 
vyplnění žádosti – Příloha 1 Postupů.  

P 2c: Prohlášení o spolufinancování (povinný elektronický formulář  - viz Příloha 9-P2c 
Postupů) 

 Žadatel odpovídá za zajištění stanovené míry spolufinancování operace v celé její výši, tj. pro 
celou dobu realizace operace. V Prohlášení o spolufinancování se žadatel zavazuje, že 
prostředky spolufinancování budou zajištěny v potřebné výši a ze v žádosti uvedených zdrojů. 
Současně se zavazuje, že je schopen zajistit financování sub-projektu v průběhu jeho realizace, 
tj. tak, aby zdroje, které budou průběžně k dispozici, kryly postupně nabíhající náklady sub-
projektu předtím, než obdrží jednotlivé platby z „Programu“, a aby nedošlo k deficitu 
finančních zdrojů. 

K prohlášení o spolufinancování žadatel doloží:  
• kontrolní opis z evidence ISPROFIN – vždy v případě spolufinancování ze státního 

rozpočtu. 
• obce a kraje a jejich příspěvkové organizace - mohou schopnost zajistit 

spolufinancování projektu po celou dobu jeho realizace a průběžné financování projektu 
prokázat usnesením zastupitelstva obce nebo kraje o příslušném finančním závazku.  

• výpis z účtu žadatele (ne starší 30 dnů před datem podání žádosti), případně úvěrová 
smlouva nebo závazný úvěrový příslib apod. - v případě spolufinancování z dalších 
zdrojů. 
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P 3 - Zjednodušená studie proveditelnosti 
Příloha musí být zpracována pro všechny investiční sub-projekty. Součástí zjednodušené studie 
proveditelnosti jsou finanční a ekonomická analýza (P 3a a P 3b) i matice analýzy rizik (P 3c). Při 
zpracování zjednodušené studie proveditelnosti doporučujeme vycházet z metodiky uvedené 
v Příloze 6 Postupů.  
 

P 3a: Finanční analýza – je u sub-projektů investičních součástí zjednodušené studie 
proveditelnosti.    
P 3b: Ekonomická analýza – je u sub-projektů investičních součástí zjednodušené 
studie proveditelnosti.    
P 3c: Matice analýzy rizik (povinný elektronický formulář – viz Příloha 9-P3c) 
Tato příloha je vždy povinně zpracovávána. U investičních IP je součástí studie 
proveditelnosti, v ostatních případech je zpracována jako samostatná příloha.  

 

P 4 - Logický rámec (povinný elektronický formulář v Příloze 9-P4) 

 
P 5 - Prohlášení o partnerství 
Pokud je sub-projekt realizován v partnerství, musí žadatel předložit následující dva doklady: 

• smlouvu (např. smlouvu o sdružení) nebo písemnou dohodu s partnery vymezující jejich úlohu 
v sub-projektu, práva a povinnosti. 

• Prohlášení o partnerství
1
 (povinný elektronický formulář – viz Příloha 9-P5) 

 
P 6 - Geografie (mapa) 
Přikládá se v případě, že je to vzhledem k charakteru navrhované operace relevantní.  
 

P 7 - Povolení 
Přikládají se  v souladu s navrhovanou legislativou tam, kde je to vzhledem k charakteru navrhované 
operace relevantní. V případě, že předkládáte povolení několik, označte jednotlivá povolení jako 
přílohy P7a, P7b atd. a uveďte jejich úplný seznam.  
Do této části se nezahrnují povolení související se stavebními projekty, která jsou součástí Přílohy 
P 13- Doklady ke stavebnímu projektu. 
 
P 8 - Plán publicity 
Jako samostatná příloha se zpracovává v případě, že žadateli k jeho zpracování nepostačuje prostor 
vyhrazený v části 7 žádosti.  
 

P 9 - Plná moc osobě zastupující statutárního zástupce 
Pokud je žádost podepsána osobou zastupující statutárního zástupce, je nutno doložit ověřenou plnou 
mocí této osobě. 
 

Další přílohy:  

P 10 - Čestné prohlášení žadatele (povinný elektronický formulář – viz Příloha 9-P10) 

 
P 11 – Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele 

• obec – doklad o dluhové službě; 

                                                
1
 Pokud má žadatel více partnerů, předloží prohlášení od každého z nich.  
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• svazek obcí,  
• podnikatelský subjekt, organizace založená obcí a nestátní nezisková organizace - daňová 

přiznání včetně všech příloh: 
− žadatel, který vede (podvojné) účetnictví a žadatel, který vede daňovou evidenci 

(jednoduché účetnictví) – účetní závěrka za bežné a 3-leté předcházející účetní 
období,

2
  

− žadatel bez historie – účetní závěrka pro aktuální rok. 
 
P 12 - Doklady o posouzení vlivu projektu na životní prostředí 
Stanovisko o posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) je vydáváno podle zákona č.100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 Sb. Specifikace a rozsah 
projektových záměrů, které podléhají nebo mohou podléhat posouzení podle tohoto zákona, je 
uvedena v příloze č. 1 zákona (kategorie I. a II. záměrů). Nejbližším konzultačním místem je odbor 
životního prostředí územně příslušného krajského úřadu.  
Žadatelé, předkládající projekty, u nichž příslušný orgán životního prostředí rozhodl ve zjišťovacím 
řízení (§7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.93/2004 
Sb.), že projekt podléhá posouzení podle zákona č.100/2001 Sb., předloží při podání žádosti dále 
stanovisko k posouzení vlivů projektu na životní prostředí (EIA), vydané příslušným orgánem podle 
§10 zákona č.100/12001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (ve znění zákona č.93/2004 Sb.).  

 
Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu projektu na území soustavy Natura 2000 je 
vydáváno podle §45h a §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů (zákon č. 218/2004 Sb.), v rámci kterého bude posuzováno, zda projekt má významný vliv na 
definované ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Toto stanovisko musí být zahrnuto i do 
dokladů o posuzování vlivů projektu na životní prostředí (EIA) podle zákona č.100/2001 Sb. (je 
podkladem – v rámci oznámení záměru - i pro vydání vyjádření příslušného orgánu EIA, zda projekt 
vyžaduje/nevyžaduje posouzení vlivů na životní prostředí (§6 a §7 zákona č.100/2001 Sb.).  
Stanovisko z hlediska soustavy Natura 2000 vydávají odbor životního prostředí příslušného krajského 
úřadu, případně správy chráněné oblasti nebo národního parku.  
 
 

P 13 – Doklady ke stavebnímu projektu  
U sub-projektů, jejichž realizace souvisí s pozemky či nemovitostmi,  žadatel doloží  k žádosti 
následující doklady: 
 
1. Doklad o prokázání vlastnických vztahů  
Žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a k nemovitostem, které se 
týkají realizace sub-projektu.  

 
Vlastnická práva dokládá žadatel: 

� výpisem z katastru nemovitostí (ne starším než 90 dní před datem podání žádosti), 
� snímkem z katastrální mapy s vyznačením objektu, kterého se projekt týká. 

Tyto doklady musí zahrnout všechny pozemky a budovy dotčené realizací sub-projektu. V případě, že 
žadatel vkládá do realizace sub-projektu majetek, ke kterému je zřízeno zástavní právo nebo je tento 
majetek jinak zatížen (např. na základě kupní smlouvy, smlouvy s bankou o poskytnutí úvěru apod.), 
musí žadatel existenci takového závazku v rámci této přílohy uvést a prokázat, že toto zástavní právo 
či jiný závazek vůči další straně neohrozí realizaci sub-projektu (žadatel např. doloží doklad druhé 
smluvní strany, že řádně splácí kupní cenu objektu, poskytnutý úvěr apod.).  

 

                                                
2
 Pokud žadatel provozuje svou činnost méně než 3 roky, předloží dokumenty za celé období své historie spolu   
s dokumenty požadovanými od žadatele bez historie. 
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Jiná práva dokládá žadatel v případě, že není vlastníkem pozemků či budov souvisejících s realizací 
sub-projektu. V tomto případě dokládá: 

� výpis z katastru nemovitostí osvědčující právo cizího vlastníka, 
� snímek z katastrální mapy (se zakreslením objektu, kterého se projekt týká) osvědčující právo 

cizího vlastníka (ne starší 90 dnů před datem podání žádosti), 
� „jiné právo“, které se vztahuje k uvedeným pozemkům či budovám. 

Toto jiné právo zahrnuje: 
� písemný souhlas vlastníka(ů) budov(y), případně pozemku(ů) (vlastníků budov, pozemků), 
� smlouvu stvrzující toto jiné právo (nájemní smlouva, smlouva o výpůjčce, kupní smlouva). 

Všechny tyto smlouvy musí obsahovat právo hospodaření (k budovám, pozemkům) 
minimálně na  5 let od předpokládaného data podpisu smlouvy o implementaci sub-projektu..  

Pokud výše uvedené smlouvy zahrnují výslovný souhlas majitele s realizací sub-projektu v jeho 
budově či na jeho pozemku, není nutno samostatně předkládat písemný souhlas vlastníka budovy či 
pozemku. Obdobně toto platí v případě převodu nemovitostí od stávajícího vlastníka na žadatele 
(doložené např. kupní smlouvou), kdy není ještě proveden zápis do katastru. 
Pokud je žadatelem organizace zřízená obcí, krajem nebo státem (příspěvková organizace) a pozemky 
nebo budovy vlastní její zřizovatel, dokládá žadatel výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální 
mapy vlastníka (zřizovatele organizace) a písemný souhlas vlastníka s realizací projektu v jeho objektu 
nebo na jeho pozemku. 

 
2.  Územní rozhodnutí nebo relevantní dokument - sdělení o sloučení územního a stavebního 

řízení/doklad o ohlášení stavby a čestné prohlášení: 
� Pro sub-projekty, u nichž je vyžadováno podle zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) územní 

rozhodnutí, dokládá žadatel toto územní rozhodnutí s jednoznačným vyznačením nabytí 
právní moci.  

� V případě, že je územní a stavební řízení sloučeno (§32 stavebního zákona), žadatel předloží 
při podání žádosti sdělení stavebního úřadu o sloučení územního a stavebního řízení. 

� U drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací uvedených v § 55 odst. 2 a 3 
stavebního zákona předloží žadatel doklad o ohlášení stavebnímu úřadu a čestné prohlášení 
žadatele, že stavební úřad nenařídil, že ohlášený záměr podléhá stavebnímu povolení. 

 
3.  Stavební povolení/sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení (nejpozději při podpisu 
smlouvy): 

� Pro sub-projekty, u nichž je vyžadováno podle §55 stavebního zákona stavební povolení, 
dokládá žadatel toto povolení s jednoznačným vyznačením nabytí právní moci.  

� Pokud je územní a stavební řízení sloučeno, předkládá žadatel sloučené územní rozhodnutí a 
stavební povolení (s vyznačením nabytí právní moci).  

 
4.  Technická  dokumentace: 
U sub-projektů, kde je vyžadováno územní rozhodnutí a stavební povolení, předkládá žadatel: 

� dokumentaci vyžadovanou pro návrh na vydání územního rozhodnutí (postačí dokumentace 
v rozsahu §3 odst.3 písm. a) a odst.4 písm. a) až c) a písm. f) vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj (MMR) č.132/1998 Sb.: situační výkres, pozemek a navrhované umístění stavby na 
pozemku, architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, údaje o provozu, 
popřípadě o výrobě včetně základních technických parametrů, nároky stavby na vodní a 
energetické zdroje, dopravu, zneškodňování odpadů, napojení na technické sítě). 

� projektovou dokumentaci vyžadovanou pro podání žádosti o stavební povolení (postačí 
dokumentace pouze v rozsahu §16 odst.2 písm. b) vyhlášky MMR č.132/1998 Sb. (obsah 
projektové dokumentace stavby je podrobně popsána v §18 odst.1 výše zmíněné vyhlášky 
MMR a zahrnuje: souhrnnou zprávu, celkovou situaci stavby – zastavovací plán, stavební 
výkresy pozemních a inženýrských staveb, návrh úprav okolí stavby vč. ochrany zeleně) 
(nejpozději při podpisu smlouvy). 
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U sub-projektů, kde územní a stavební řízení bylo sloučeno, předkládá žadatel:projektovou 
dokumentaci v rozsahu uvedeném pro územní rozhodnutí a stavební povolení (nejpozději při podpisu 
dohody o udělení grantu).  
 
U sub-projektů, které mají charakter drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací 
(§55 stavebního zákona) předkládá žadatel: dokumentaci uvedenou v §10 vyhlášky MMR č.132/1998 
Sb. s tím, že vlastnické nebo jiné právo bude doloženo samostatně. 
 
 
 

Seznam ostatních příloh: 
Všechny další doklady a dokumenty, které k žádosti samostatně přikládáte, označte P 14 a dále a 
v části 10  žádosti uveďte jejich úplný seznam.  
 
 
 

 
 
 

 


