
Příloha č.1 RM č. 41 /2010 
Ministerstvo pro místní rozvoj      
Č.j.: 8601/2010-52 

 Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů 
Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen „Zásady“) 

 

Správce programu: Ministerstvo pro místní rozvoj  (dále jen „MMR“) 
Určená banka: UnitCredit Bank Czech republic a.s. 

1. Cíl programu 
Cílem programu je rozvoj infrastruktury podporující podnikání, snížení nezaměstnanosti, 
rozvoj v oblasti cestovního ruchu v oblastech se soustředěnou podporou státu 1.   

2. Vymezení příjemce podpory 
Účastníkem programu je obec (nikoli např. obcí zřízená právnická osoba), jejíž katastrální 
území leží v okresech nebo v obvodu obcí s rozšířenou působností: 

 
Okresy se soustředěnou podporou státu  
Blansko Karviná Sokolov 
Bruntál Kroměříž Svitavy 
Česká Lípa Litoměřice Šumperk 
Děčín Louny Tachov 
Frýdek-Místek Most Teplice 
Hodonín Nový Jičín Třebíč 
Chomutov Opava Ústí nad Labem 
Jablonec nad Nisou Ostrava-město Vsetín 
Jeseník Přerov Znojmo 

 
  

Obvody obcí s rozšířenou působností se soustředěnou podporou státu  
Bučovice Bystřice n. Pernštejnem 
Frýdlant Králíky 
Mikulov Ostrov 
Světlá nad Sázavou Šternberk 
Uničov Valašské Klobouky 

Území bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá 

 
 

 
 

                                                   
1 § 4 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, usnesení vlády České republiky ze dne 22.února 2010 
č. 141/2010 
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3. Forma podpory 
3.1.  Podpora obcím je poskytována jako systémová investiční nebo neinvestiční dotace (dále 

jen ”dotace”) na realizaci vybraných akcí, a to až do výše 60 % celkové výše skutečně 
vynaložených přímých nákladů akce.  

3.2. Dotaci nelze použít na úhradu projektové dokumentace a inženýrských činností. 
3.3. Dotace bude vyplácena v průběhu realizace akce na základě předložených faktur 

souvisejících s akcí. Budou propláceny pouze faktury vystavené po datu podání žádosti.  
3.4. Předmětnou akci nebude možné dotovat z jiných národních programů, podprogramů 

nebo dotačních titulů státního rozpočtu nebo programů spolufinancovaných 
z prostředků EU. 

3.5. Akce může být spolufinancována z rozpočtu kraje. V takovém případě bude výše dotace 
ze zdrojů programu stanovena tak, aby spolu s podílem finančních prostředků 
z rozpočtu kraje nepřesáhla 70 % celkové výše skutečně vynaložených nákladů akce.  

3.6. Dolní limit možné dotace ze zdrojů programu činí 100 tis. Kč. 
3.7. Horní limit dotace ze zdrojů programu je stanoven maximálně  5 000 tis. Kč 

4. Dotační titul 

Budou podporovány akce zaměřené na investice pro rozvoj cestovního ruchu : 

• vybudování nebo rekonstrukci cyklostezek v rámci sportovně - rekreačních aktivit, 
• rekonstrukci nebo vybudování parkovišť nebo odpočívadel pro cykloturistiku, 
• rekonstrukci nebo vybudování ubytovacích zařízení sloužících pro rozvoj 

cestovního ruchu, 
• rekonstrukci nebo vybudování sportovních areálů, víceúčelových hřišť pro míčové 

sporty, tenisových hřišť, hřišť pro ostatní sporty významné pro rozvoj cestovního 
ruchu, včetně obslužných zařízení,  

• rekonstrukci nebo vybudování parkovišť nebo obslužných zařízení u sportovních 
nebo   rekreačních zařízení, 

• rekonstrukci nebo vybudování infrastruktury pro rekreační nebo sportovní plavbu 
(vodácké kempy, tábořiště, přístaviště), 

• rekonstrukci nebo vybudování bazénů, koupališť včetně parkovišť nebo 
obslužných zařízení, 

• rekonstrukci nebo vybudování lyžařských vleků nebo lanovek, včetně obslužných 
zařízení, 

• výstavbu nebo rekonstrukci turistického orientačního značení, zřizování 
informačních turistických center, vybavení a rozvoj informačního systému 
turistických cílů, 

• výstavbu nebo rekonstrukci kulturních, společenských nebo technických zařízení  
významných pro rozvoj cestovního ruchu včetně parkovišť, 

• rekonstrukci nebo vybudování parkovišť pro potřeby návštěvníků památkových 
rezervací a  zón, 

• rekonstrukci památkově chráněných objektů v majetku města/obce.  
 
 

5. Základní podmínky pro poskytnutí podpory  
5.1 Dotace se poskytuje na akce, jejichž investorem  je obec. 
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5.2 Akce musí být v souladu s přehledem podporovaných aktivit uvedených v bodě 4. 
těchto Zásad. 

5.3 Žádost o dotaci nelze předložit pro akce již započaté (ve stadiu rozpracovanosti). Pokud 
je akce rozdělena do více etap, lze podat žádost o dotaci pro další etapu akce. Za 
ukončenou předcházející etapu akce se považuje dokončená stavba nebo její část 
schopná samostatného užívání, u níž účastník programu s přihlédnutím ke druhu stavby  

• oznámil stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby (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). 

5.4 Dotace nemůže být čerpána na provedení stavby již užívané na základě oznámení 
podaného stavebnímu úřadu nebo vydaného kolaudačního souhlasu (viz § 120 a § 122 
stavebního zákona).  

5.5 Obec nebo její místní část, ve které je akce realizována, musí mít schválenou územně 
plánovací dokumentaci a příslušná akce musí být v souladu s touto dokumentací. 

5.6 Obec musí mít nemovitost, k níž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém 
vlastnictví bez omezení vlastnického práva (např. předmětem zástavy, zatížení věcným 
břemenem apod.). 

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

 
6. Podmínky pro použití podpory 
6.1 Účastník programu musí po dobu 5 let od ukončení  realizace  akce zabezpečovat 

podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené 
s přispěním dotace z tohoto programu.  

6.2 Majetek, který bude pořízen s přispěním dotace poskytnuté z tohoto programu, nesmí 
účastník programu po dobu 5 let od ukončení realizace akce převést na jinou právnickou 
nebo fyzickou osobu nebo jiným způsobem omezit volné nakládání s ním (tzn. 
poskytnout jej jako předmět zástavy, zatížit věcným břemenem, vystavenou směnkou 
apod.). 

6.3 Účastník programu musí při čerpání dotace postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy (zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů /rozpočtová pravidla/, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 
reprodukce majetku ve znění vyhlášky 11/2010 Sb. a Pokyn č. R 1-2010 Ministerstva 
financí k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků 
programu při správě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce 
k provozování informačního systému programového financování). Výběr dodavatele 
musí být proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6.4 Účastník programu je povinen prokázat splnění termínu realizace akce uvedeného 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace protokolem o předání a převzetí akce (díla, stavby, 
stroje, demolice atp.) mezi dodavatelem a účastníkem programu a dále podle druhu 
stavby: 

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

 
6.5 Účastník programu souhlasí se zveřejněním názvu obce, adresy, věcného zaměření akce 

a výše poskytnuté dotace. 
6.6 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. 

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

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

6.9 Použití 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.  

6.10 Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být evidovány v příslušném roce 
odděleně. Evidence o realizaci akce musí být uchovávána po dobu 10 let od vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

6.11 Předmětem kontroly mohou být také skutečnosti uváděné v žádosti o poskytnutí dotace. 
V takovém případě může být kontrola zahájena počínaje dnem následným po podání 
této žádosti.  

 
7. Hodnocení žádostí 
7.1 Hodnocení předložených žádostí provádí hodnotitelská komise, jejíž členy jmenuje   

ministr pro místní rozvoj. Hodnocení provádí komise dle následujících hlavních kritérií:  
• míra nezaměstnanosti v okrese v  % za rok 2009 
• počet obyvatel obce, 
• regionální dopad zamýšleného investičního záměru 
• výše požadované dotace 

 
8. Postup žadatele při podání žádosti o poskytnutí dotace 

Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář Žádost o poskytnutí dotace z aplikace IS 
DIS ZAD uvedené na adrese: www3.mmr.cz/zad, data uloží a následně vytiskne. 
Listinnou podobu žádosti podepíše starosta (primátor) a doručí spolu se všemi přílohami 
uvedenými v bodě 8.1 těchto Zásad do podatelny MMR ve lhůtě stanovené pro 
doručování žádostí. 
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 (kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba). 
Uvedené přílohy jsou závazné pro všechny žadatele o dotaci. Jednotlivé doklady 
v příloze  se předkládají v podobě originálu nebo ověřené kopie v jednom vyhotovení 
v nerozebíratelném provedení (kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba).  
Správce programu si může dodatečně vyžádat k informacím uvedeným v žádosti 
o dotaci doplňující vysvětlení, údaje nebo doklady. 
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8.1 Přílohy Žádosti o poskytnutí dotace 
8.l.1 Doklad o vlastnictví majetku (výpis z katastru nemovitostí). 
8.1.2 Projektová dokumentace zahrnující průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu 

a situaci stavby jako součást dokumentace akce (podle přílohy č.1 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb).  

8.1.3 Předpokládaný rozpočet akce podrobněji členěný podle věcných položek. 
8.1.4 Doklady požadované podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), které budou (podle druhu stavby) zahrnovat: 
• písemný souhlas stavebního úřadu k ohlášení nebo prohlášení oprávněného 

zástupce obce, svazku obcí nebo kraje o tom, že stavební úřad ve lhůtě 
stanovené zákonem svůj souhlas nebo zákaz k ohlášení nezaslal (podle § 106 
stavebního zákona) nebo 

• získané stavební povolení (podle § 115 stavebního zákona) nebo 
• veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi stavebníkem a stavebním úřadem 

o provedení stavby nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle § 116 
stavebního zákona) nebo 

• certifikát autorizovaného inspektora (podle § 117 stavebního zákona).  
8.1.5 Doklad o souladu akce se schválenou územně plánovací dokumentací, jde-li o stavby, 

terénní úpravy zařízení a udržovací práce podle § 103 stavebního zákona nevyžadující 
stavební povolení ani ohlášení.  

 

8.2 Doklady, které předkládá žadatel po obdržení Registračního listu 
8.2.1 Prohlášení o postupu obce po obdržení registračního listu akce financované z programu 

„Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů“ (viz příloha 
č. 1). 

8.2.2 Smlouva o dílo uzavřená na realizaci akce mezi obcí a dodavatelem (v podobě originálu 
nebo ověřené kopie), která byla podepsána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

8.2.3 Vyplněné formuláře S 09 110, S 09 120, S 09 150, S 09 160 a s přihlédnutím k povaze 
akce příslušné formuláře ze skupiny S 09 141 až S 09 144 informačního systému 
programového financování Ministerstva financí EDS/ISPROFIN podle skutečností 
vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo. 

8.2.4 Případně další doklady stanovené správcem programu upřesněné na Registračním listu. 
 
 
9. Sankce za nedodržení podmínek programu 
9.1 V případě, že dotace nebyla použita k účelu, na který byla poskytnuta, případně nebyly 

dodrženy rozhodující projektované parametry včetně termínů, vystavuje se příjemce 
dotace 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 
platí  § 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. 

9.2  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 předpisů, územně příslušnému finančnímu úřadu k zahájení řízení ve 
věci odvodů za porušení rozpočtové kázně. 
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10. Organizační zajištění programu 
10.1 Žadatel doručí Žádost o poskytnutí dotace včetně všech požadovaných příloh ve lhůtě 

stanovené výzvou pro podávání žádostí do podatelny MMR. Žádost doručená po 
stanoveném termínu nebude přijata do evidence a bude zaslána zpět na adresu 
odesílatele (platí i pro žádost zasílanou prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb). Seznam všech podaných žádostí bude zveřejněn na webových stránkách 
MMR (www.mmr.cz).  

10.2 Správce programu provede formální kontrolu obsahu žádosti o poskytnutí  dotace včetně 
všech požadovaných příloh. Za kompletní žádost je považována žádost o poskytnutí 
dotace doručená v listinné podobě včetně příloh a elektronické podobě a obsahující 
všechny požadované údaje.  

10.3 Správce programu provede kontrolu věcného obsahu kompletních žádostí a zpracuje 
podklady   k jejich posouzení hodnotitelskou komisí. 

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

10.5 Seznam akcí, jimž byla na základě Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj poskytnuta 
dotace a současně i akcí, kterým nebyla podpora přiznána, bude zveřejněn na webových 
stránkách ministerstva (www.mmr.cz).. 

10.6 Účastníkům programu vybraným pro poskytnutí dotace bude vystaven Registrační list 
akce, kterým budou vyzváni k doplnění žádosti o doklady uvedené v bodě 8.2.  

10.7 Účastník programu je povinen doručit MMR požadované doklady nejdéle do termínu 
uvedeném v Registračním listu akce. Pokud tak v dané lhůtě neučiní, nebude mu vydáno 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

10.8 Po obdržení všech požadovaných výše uvedených dokladů vydá MMR Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a Pokyn k nastavení rozpočtového limitu, na jejichž základě bude 
moci účastník programu zahájit čerpání přidělené dotace. Ve zvlášť odůvodněných 
případech vydá správce programu na základě žádosti účastníka programu Příkaz 
k převodu prostředků na účet příjemce dotace.  

10.9  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. 

10.10  Dotaci bude účastník programu čerpat na úhradu faktur dodavatele akce 
prostřednictvím  určené banky formou Pokynu k nastavení rozpočtového limitu a 
Příkazu k převodu prostředků na účet příjemce dotace. 

10.11 Pokud účastník programu zjistí, že nemůže zabezpečit realizaci akce v souladu 
s obsahem Rozhodnutí o poskytnutí dotace, neprodleně o tom informuje správce 
programu a požádá ho,   aby rozhodl o změně tohoto dokumentu.  

10.12  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 
dotační titul (viz bod 3.1). Upřesnění způsobu a termínu vrácení části čerpané dotace 
projedná účastník programu s MMR. 

10.13 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 

http://www.mmr.cz
http://www.mmr.cz
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fondem, na tiskopisech EDS/ISPROFIN S 09 150 nebo S 09 160, v termínu do 
15. února 2011. 

10.14 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 a v termínu stanoveném v  Rozhodnutí o poskytnutí. 

10.15 Žadatel o dotaci, jemuž nebude přiznána dotace z tohoto programu, může svou žádost 
včetně všech poskytnutých příloh a podkladů vyzvednout do konce kalendářního roku, 
pro který žádost o dotaci uplatňoval.  

 
11. Závěrečná ustanovení 
11.1  Zásady byly schváleny Rozhodnutím ministra č    /2010.vedeným pod č.j 8601/2010-52 
11.2 Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 vedené pod č.j. 8601/2010-52 

nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu Rozhodnutí ministra. 
11.3 Na podávání a řešení žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Rozhodnutí ministra pro 
místní rozvoj je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

 
 
Přílohy: 

1. Prohlášení o postupu obce po obdržení Registračního listu akce financované z programu 
Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů. 

2. Vyúčtování a finanční vypořádání prostředků státního rozpočtu na financování akce. 
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Příloha č. 1 Zásad programu č.j. 8601/2010-52 

 

Prohlášení obce 

o postupu po obdržení Registračního listu akce financované z programu 

Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů 
 

Já, (titul, jméno, příjmení)  

starosta / starostka obce  
(název žadatele o dotaci) 

 

prohlašuji, že zadání  
veřejné zakázky na akci (název) 

 

evidenční číslo akce     
217118 

 

bylo provedeno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
 

 

 

Jsem si vědom/a toho, že porušení povinností stanovených tímto právním předpisem je podle 

ustanovení § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně 

některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) neoprávněným použitím peněžních 

prostředků státního rozpočtu a je sankcionováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 

odst. 1 písm. a) cit. zákona. Odvod za porušení rozpočtové kázně může činit podle § 44a 

odst. 4 písm. c) cit. zákona částku, v jaké byla porušena rozpočtová kázeň. 

 

Současně prohlašuji, že aktualizované údaje uvedené ve formulářích EDS/ISPROFIN jsou 

pravdivé a odpovídají skutečnosti vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelem 

vybraným v souladu s postupem platným pro zadání veřejné zakázky. 

 
 
 
 
 
 
Datum: ..............................................  ………........................................................ 

              razítko a podpis  
 starosty/starostky obce 

 


