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Platnost:  od 1. srpna 2012 
 
Účel:  
Účelem tohoto MP je změna následujících kapitol a příloh Příručky:  
- kapitola 6.3.4.2. Přílohy, které předkládají KP – přílohy vyžadované pro všechny 
projekty (bod 5 b) 
- kapitola 6.3.4.4. Přílohy, které jsou vyžadovány pro stavební projekty (bod 3) 
- kapitola 8 Přílohy 
- příloha č. 6 Čestné prohlášení 
- příloha č. 23 Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby 
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1. Předmět aktualizace  
Změna kap. 6.3.4.2. 
V kap 6.3.4.2. – Přílohy, které předkládají kooperační partneři – přílohy vyžadované 
pro všechny projekty, v bodu 5 Doklad o vhodnosti kooperačních partnerů byl pod 
písmenem b) nahrazen „Doklad o struktuře vlastnictví“ „Prohlášením o vlastnické a 
ovládací struktuře právnické osoby“ a došlo k rozšíření okruhu příjemců, kteří tento 
doklad předkládají. 
Změna kap. 6.3.4.4. 
V kap. 6.3.4.4. Přílohy, které jsou vyžadovány pro stavební projekty vymezující 
povinné přílohy předkládané s projektovou žádostí v případě stavebních projektů 
byla v bodu 3 Doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem, na nichž 
budou stavební práce prováděny doplněna nová výjimka z povinnosti vlastnit 
nemovitost, na níž budou stavební práce prováděny. 
Změna kap. 8. 
V souvislosti s aktualizací kap. 6.3.4.2. byla v tabulce v kap. 8 Přílohy doplněna 
příloha „Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby“. 
Změna přílohy č. 06a a 06b 
V souvislosti s novelizací příslušných zákonů (např. insolvenčního) byla 
odpovídajícím způsobem aktualizována Příloha č. 06a Čestné prohlášení českého 
Lead partnera a Příloha č. 06b Čestné prohlášení českého projektového partnera. 
Nová příloha č. 23 
V souvislosti s aktualizací kap. 6.3.4.2. byla doplněna nová Příloha č. 23 Prohlášení 
o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby. 
 
 

2. Provedené změny 
Provedené změny oproti původnímu znění jsou vyznačeny žlutým podbarvením 
textu. 
Změny provedené v kap. 6.3.4.2. 

6.3.4.2 Přílohy, které předkládají kooperační partneři – přílohy vyžadované pro všechny 
projekty  

4. Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat kooperačního partnera – je přílohou č. 8 této 
Příručky. 

5. Doklady o vhodnosti kooperačních partnerů: 
a) doklad o právní subjektivitě: 

– obec, kraj  – doklad o přidělení IČ, 
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– svazek obcí – aktuálně platný výpis z registru ekonomických subjektů nebo aktuálně 
platný výpis z registru sdružení1, 
– organizační složka kraje, obce, města – zápis ze schůze zastupitelstva a zřizovací listina, 
– příspěvkové organizace – aktuálně platný výpis z obchodního rejstříku nebo rozhodnutí 

zřizovatele a zřizovací listina, 
– hospodářská a agrární komora vč. okresních a regionálních komor – aktuálně platný 

výpis z obchodního rejstříku, 
– školská právnická osoba – aktuálně platný výpis z registru školských právnických osob, 
– veřejná výzkumná instituce – aktuálně platný výpis z rejstříku veřejných výzkumných 
institucí, 
– veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení – aktuálně platný výpis z rejstříku 

veřejných zdravotnických zařízení, 
– správa železniční dopravní cesty, státní organizace – aktuálně platný výpis 

z obchodního rejstříku, 
– obecně prospěšná společnost – aktuálně platný výpis z rejstříku obecně prospěšných 
společností, 
– zájmové sdružení právnických osob – aktuálně platný výpis z registru ekonomických 

subjektů nebo aktuálně platný výpis z registru zájmových sdružení právnických osob, 
– občanské sdružení – aktuálně platný výpis z registru ekonomických subjektů nebo 

stanovy registrované ministerstvem vnitra, 
– organizační jednotka sdružení, pokud je právnickou osobou – aktuálně platný výpis 

z registru ekonomických subjektů a stanovy občanského sdružení registrované 
ministerstvem vnitra, 

– nadace a nadační fond – aktuálně platný výpis z nadačního rejstříku, 
– registrované církve a náboženské společnosti s oprávněním – aktuálně platný výpis 

z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, 
– jiná registrovaná církev a náboženská společnost – aktuálně platný výpis z rejstříku 

registrovaných církví a náboženských společností, 
– svaz církví nebo náboženských společností – aktuálně platný výpis z rejstříku svazů 

církví a náboženských společností, 
– evidovaná právnická osoba – aktuálně platný výpis z rejstříku evidovaných právnických 
osob, 
– státní podnik – aktuálně platný výpis z obchodního rejstříku, 
– akciová společnost, s veřejnými prostředky – aktuálně platný výpis z obchodního 

rejstříku, 
– společnost s ručením omezeným, s veřejnými prostředky – aktuálně platný výpis 

z obchodního rejstříku, 
– vysoká soukromá škola – aktuálně platný výpis z příslušného rejstříku2 a aktuálně 
platný výpis z rejstříku škol, 
– veřejná nebo státní vysoká škola – nepředkládá žádný doklad o právní subjektivitě 

(subjektivitu ověří JTS/příslušný krajský úřad na základě přílohy č. 1 zákona 
č. 111/1998 Sb., v platném znění); 

 
b) prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby dle § 14 odst. 2 zákona 
č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech: 
Tyto informace jsou povinni podat následující vhodní příjemci:  

                                                        
1 Registr zájmových sdružení právnických osob vedený příslušným krajským úřadem. 
2 Rejstřík podle právní formy školy, např. v případě příspěvkových organizací a společnosti s ručením 

omezeným je to obchodní rejstřík. 
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– školská právnická osoba zapsaná ve školském rejstříku,  
– obecně prospěšná společnost,  
– zájmové sdružení právnických osob,  
– občanské sdružení,  
– organizační jednotka sdružení,  
– nadace a nadační fond,  
– církve,  
– akciová společnost,  
– společnost s ručením omezeným,  
– vysoká soukromá škola,  
– evropské seskupení pro územní spolupráci.  
Vyjmenovaní vhodní příjemci podpory jsou povinni odevzdat s projektovou žádostí 
vyplněnou přílohu č. 23 Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby. Církev 
uvádí pouze informaci o identifikaci osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu. 

6. Doklad jednatelského oprávnění osoby, která podepisuje příslušné dokumenty 
předkládané za kooperačního partnera v případě, že jednatelské oprávnění není možné zjistit 
z dokladu o právní subjektivitě (např. zápis ze schůze zastupitelstva, stanovy, zápis 
o nominování nebo volbě statutárního orgánu, plná moc). 

…  
 
Změny provedené v kap. 6.3.4.4. 
3. Doklad prokazující vlastnické právo partnera k nemovitostem, na nichž budou 

stavební práce prováděny 
Veškeré nemovitosti (pozemky, budovy), na nichž budou prováděny stavební práce, musí 
být – až na výjimky uvedené níže – ve vlastnictví partnera. K prokázání vlastnictví je 
nutné předložit aktuálně platný výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy 
s barevně vyznačenými dotčenými nemovitostmi ne starší než 3 měsíce od podání 
žádosti. Toto se netýká projektů zaměřených na silnice II. a III. třídy a místní 
komunikace, u kterých vlastnické právo automaticky vyplývá z § 9 zákona č. 13/1997 
a není nutné jej tedy prokazovat. 
Výjimka z povinnosti vlastnit nemovitost, na níž budou stavební práce prováděny, se 
týká: 

− projektů zaměřených na vybudování/modernizaci/rekonstrukci cyklostezek, značení 
běžeckých a turistických tras, 

− stavebních prací zaměřených na přivedení inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, 
plyn, elektrické vedení), pokud jsou pro realizaci projektu nezbytné, 

− ostatních projektů v případě, že: 
Ø  je vlastníkem nemovitosti některý z následujících subjektů: stát, obec, 

kraj, jimi založená nebo zřízená organizace, státní podnik nebo církev; 
Ø budou na této nemovitosti prováděny jen doprovodné stavební práce, 

které jsou ale nezbytné pro realizaci a funkčnost hlavní investiční části 
projektu. Použití této výjimky z povinnosti vlastnit nemovitost je 
podmíněna souhlasem NO.  
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V  těchto případech ovšem musí partner doložit kromě aktuálně platného výpisu 
z katastru nemovitostí a snímku z katastrální mapy, které nejsou starší než tři měsíce 
od podání projektové žádosti, také doklad prokazující existenci jiného než 
vlastnického práva k nemovitosti (např. nájemní smlouva, věcné břemeno, souhlas 
vlastníka s užíváním nemovitosti pro stanovený účel a stanoveným způsobem) 
umožňujícího nemovitost užívat pro účely projektu po dobu udržitelnosti projektu (tj. 
po dobu realizace projektu a dalších pěti let od ukončení realizace projektu). Tyto 
doklady opět není nutné předkládat v případě projektů zaměřených na silnice II. a III. 
třídy a místní komunikace. 
V případě, že žadatel hodlá nemovitost, které se projekt týká, pořídit v rámci realizace 
projektu a výdaje na pořízení nemovitosti jsou součástí rozpočtu projektu, doloží jako 
povinnou přílohu:  

− aktuálně platný výpis z katastru nemovitostí (nesmí být starší než 3 
měsíce), znějící na jméno původního majitele, 

− smlouvu o smlouvě budoucí kupní či kupní smlouvu uzavřenou mezi 
původním majitelem a žadatelem jako nabyvatelem předmětné 
nemovitosti. 

Nemovitosti, na kterých bude projekt realizován, nesmí být zároveň zatíženy 
zástavním právem ve prospěch třetích osob. Výjimku mohou tvořit pouze případy, kdy 
se jedná o zástavní právo ve prospěch banky za účelem zajištění úvěru na 
spolufinancování projektu. 

Kromě výše uvedených příloh si může JTS či příslušný KÚ od KP v průběhu odborného 
posouzení žádosti vyžádat další podklady, pokud je to pro provedení odborného posouzení 
nezbytné. Stejně tak může sám KP doložit jako přílohy další dokumenty, které slouží 
k prokázání skutečností uvedených v projektové žádosti, nebo které doplňují informace 
uváděné v projektové žádosti (zejména v případech, kdy v projektové žádosti není 
s ohledem na charakter projektu dostatečný prostor pro uvedení veškerých relevantních 
informací). 

 
 
Změny provedené v kap. 8. 
 
Příloha č. 1 Ověření identity příjemce 

Příloha č. 2 Vhodní příjemci dotace 

Příloha č. 3 Vzorový formulář projektové žádosti 

Příloha č. 4 Podrobný rozpočet 

Příloha č. 5 Smlouva o spolupráci 

Příloha č. 6 Čestné prohlášení 

Příloha č. 7 Definice a výpočet vybraných ukazatelů SIMU 

Příloha č. 8 Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat kooperačního partnera 

Příloha č. 9 Vymezení drobného, malého a středního podniku 
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Příloha č. 10 Prohlášení o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik 

Příloha č. 11 Prohlášení o podporách obdržených podle Nařízení Komise (ES) 
č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis 

Příloha č. 12 Princip Lead partnera 

Příloha č. 13 odstraněna 

Příloha č. 14 Kritéria pro hodnocení odborné kvality 

Příloha č. 15 Kritéria pro hodnocení přeshraniční spolupráce 

Příloha č. 16 Kritéria pro hodnocení přeshraničního dopadu 

Příloha č. 17 Příručka Benefit 7+ 

Příloha č. 18 odstraněna 

Příloha č. 19 Výklad k problematice veřejné podpory 

Příloha č. 20 Prohlášení kooperačních partnerů  

Příloha č. 21 Metodická pomůcka k vyplňování přílohy č. 10 

Příloha č. 22 Definice MSP 

Příloha č. 23 Prohlášení o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby 

 
 
 
Změny provedené v přílohách 
Nové verze příloh č. 6a, 6b a 23 jsou přílohou tohoto MP a jsou ke stažení na 
www.ziel3-cil3.eu. 
 

http://www.ziel3-cil3.eu

