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Metodický pokyn 

k podprogramu 117D515  „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“ 
pro rok 2015 

„Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci“ 
 

(při podání žádosti o dotaci) 
 
Žádosti o dotaci včetně příloh musí být doručeny nejpozději do 16. 2. 2015. do podatelny Ministerstva 

pro místní rozvoj. Žádosti a stanovené doklady předkládá žadatel v nerozebíratelném provedení, 

přičemž všechny stránky budou vzestupně očíslovány a bude uveden celkový počet stran. 

Žádost včetně příloh je možné odevzdat prostřednictvím datové schránky.         

ID datové schránky: 26iaava 

 

Z novelizace zákona 218/2000 Sb. (§ 18a odst. 2 zákona) vyplývá povinnost, zveřejňování veškerých 

dokladů rozhodných pro přidělení dotace, na https://www.dotinfo.cz/. Tato povinnost se nevztahuje na 

dokumenty a údaje, jejichž zveřejněním by bylo porušeno právo autora rozhodnout o jejich zveřejnění 

nebo právo užít autorské dílo (zákon 121/2000 Sb.).  

Z tohoto důvodu jsou součástí elektronické žádosti nascanované přílohy. Tyto doklady budou 

odevzdány v listinné podobě a zároveň na datovém médiu (CD, DVD). Na těchto mediích budou 

nascanovány originály relevantních příloh. Přílohy, které je nutné takto odevzdat, jsou v metodickém 

pokynu označeny „CD/DVD“. Doporučujeme nechat datový nosič zpracovat profesionálními 

pracovníky z oblasti IT. Pro lepší přehlednost je nutné mít vždy jednu přílohu v jednom dokumentu (tj. 

na jednom scanu).  

 
Změna financování  

 

Vzhledem k zahájení Integrovaného informačního systému Státní pokladna (IISSP) a změny zákona 

č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla platné od 1. 1. 2013 nebude od 1. 1. 2014 financování 

programů probíhat prostřednictvím pověřené banky UniCredit Bank.  

 

Financování programů bude prostřednictvím ČNB. Dotace bude poskytnuta příjemci na jeho 

bankovní účet a na základě předložených originálů faktur. Společně s fakturou zašle příjemce 

dopis s identifikačními údaji akce a číslem bankovního účtu. V případě, že příjemcem je obec, 

bude dotace v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. poskytnuta pouze na účet u ČNB. Příjemce, 

který je plátce DPH a neuplatňuje nárok na DPH, předkládá i vyplněný pokyn k úhradě DPH ve 

výši vyplývající z přenesené daňové povinnosti (příloha Zprávy MF ČR 5/2011 k bodu č. 3)1.  

Z důvodu administrace doporučujeme při zadávání výběrového řízení stanovit délku splatnosti faktur 

na 20 kalendářních dní. Ministerstvo poskytne částku na účet příjemce ve lhůtě 10 - pracovních dní 

od obdržení faktury.  

 

 

 

 

                                                 
1 Bližší informace včetně potřebného formuláře naleznete v dokumentu Metodika - platba faktur a DPH 

https://www.dotinfo.cz/
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Požadovaný doklad Bližší specifikace dokladů přikládaných k žádosti 

Vytištěný, vyplněný a podepsaný 
elektronický formulář žádosti. 
(CD, DVD) 

Adresa: http://www3.mmr.cz/zad 
Pro usnadnění při vyplňování el. žádosti naleznete na 
webových stránkách: www.mmr.cz/,Bytová politika/ 
Dotace a Programy/Podpory v oblasti bydlení 2015/ 
„Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti“. 

Soupis příloh. (CD, DVD) Seznam příloh včetně počtu stran 

1) Výpis z katastru nemovitostí potvrzující 
vlastnictví domu, kde má být oprava 
prováděna.  
(CD, DVD) 

 
Výpis z katastru nemovitostí popř. list vlastnictví, 
originál nebo ověřená kopie  

2) U vlastníků domu - právnických osob, 
výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného 
zákonem určeného rejstříku, případně jiné 
stanovené evidence, tato podmínka neplatí 
pro obce;  
(CD, DVD) 

Originál nebo ověřená kopie 
 

3) Originál protokolu dokládající výsledky 
Monitoringu obsahu olova, protokol nesmí 
být starší než deset měsíců.  
(CD, DVD) 

Protokol o provedení a hodnocení výsledků 
monitoringu obsahu olova v pitné vodě provedený 
autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří 
(kontakty na laboratoře – Příloha č. 2)  

4) Usnesení o souhlasu s provedením 
opravy 
(CD, DVD) 

Žadatel je SVJ (souhlas podle zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů) 
 

5) Souhlas vlastníků nebo členů družstva 
s opravou. 
(CD, DVD) 

Žadatel je Bytové družstvo (podle § 221 – 260 
obchodního zákoníku a stanov bytového družstva), 
členská schůze BD o souhlasu s provedením opravy 

6) Technické řešení zpracované oprávněnou 
osobou zahrnující:   

 rozsah a technologický postup oprav 

 předběžný položkový rozpočet 
 
(CD, DVD) 

Oprávněná osoba je autorizovaný inženýr nebo 
autorizovaný technik nebo autorizovaný stavitel, 
kterému v rozsahu oboru pozemní stavby nebo 
specializace zdravotní technika byla udělena 
autorizace. Seznam autorizovaných osob naleznete 
na internetových stránkách www.ckait.cz. 
Technické řešení bude zpracované v rozsahu: 

 technická zpráva popisující rozsah (povinný údaj 
je počet bytů, ve kterých je provedena výměna 
olověných rozvodů) a technologický postup oprav 
(bez výkresové dokumentace); 

 rozpočet stavby v položkovém členění ve skladbě 
odpovídající technickému řešení opravy. 

7) Prohlášení žadatele o bezdlužnosti.  
(CD, DVD) 

Prohlášení žadatele (Příloha č. 1) viz níže. 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Doplňující náležitosti žádosti o dotaci“ 

http://www3.mmr.cz/zad
http://www.mmr.cz/,Bytová
http://www.ckait.cz/
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                                           (po obdržení Registrace akce) 
 

Požadovaný doklad Bližší specifikace přiložených dokladů  

1) Smlouva o dílo se zhotovitelem akce. 
(dodavatelem akce) 
(CD, DVD) 

Originál či ověřená kopie smlouvy o provedení 
výměny olověných rozvodů v domě, s datem a 
podpisy obou stran.  

2) Prohlášení o vlastních zdrojích účastníka, 
potřebných na dofinancování opravy 
(CD, DVD) 

Čestné prohlášení účastníka, že má k dispozici 
finanční prostředky k dofinancování akce nebo kopie 
výpisu z účtu. 

3) Aktualizované údaje o akci (např. na 
základě uzavřené smlouvy o dílo). 
(CD, DVD) 

Formulář EDS/ISPROFIN_OR (neinvestiční bilance, 
identifikační údaje) uvedený na www.mmr.cz (Bytová 
politika, Dotace a Programy/Podpory v oblasti bydlení 
2015/Podpora oprav domovních olověných rozvodů) 

4) Informace o plátci DPH 
(CD, DVD) 

Formulář Informace o plátci DPH uveden na 
www.mmr.cz Bytová politika, Dotace a 
Programy/Podpory v oblasti bydlení 2015/Podpora 
oprav domovních olověných rozvodů), 

5) Informace o osobách placených ze 
státního rozpočtu podle §14, odst. 4, písm. 
j), zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech. (CD, DVD) 

Seznam osob, které se podílejí na realizaci akce, 
v případě, že příjemce dotace není povinen 
postupovat podle Zákona o veřejných zakázkách 
(není dotovaným zadavatelem). 

6) Doklady týkající se veřejné zakázky na 
výběr dodavatele, mimo celé projektové 
dokumentace a mimo všech podaných 
nabídek. Z dokumentace pro provádění 
stavby bude předložena průvodní zpráva a 
souhrnná technická zpráva. Z podaných 
nabídek bude předložena vítězná nabídka a 
vyřazené nabídky. 

Originály nebo kopie dokladu předkládá příjemce, na 
kterého se vztahuje zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. V případě předložení originálů, 
je nutné dokumenty doručit osobně a podepsat 
protokol o předání. Doklady budou po provedené 
kontrole vráceny příjemci.  

7) Podpora malého rozsahu (de minimis) 
(CD, DVD) 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de 
minimis (Příloha č. 3) 

 
Upozornění:   
Příjemci jsou povinní archivovat všechny dokumenty související s projektem minimálně 10 let od 
ukončení poslední platné podmínky.  
Archivace znamená uložení dokumentů do archivu pro možnost jejich opětovného použití a rychlého 
přístupu k nim. Dokumenty se archivují v písemné podobě, nebo na technických nosičích dat nebo 
mikrografických záznamech. 
Příjemci musí zajistit neustálou dostupnost dokladů o projektu pro účely kontroly prováděné 
oprávněnými osobami.  
 
Kontaktní osoba:      Ing. Marcela Frantiková 

                                       tel.: 224 861 517  
           e-mail: framar@mmr.cz 

 

http://www.mmr.cz/
http://www.mmr.cz/
mailto:mushan@mmr.cz
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„Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem“ 
 
Příjemce dotace je povinen ke dni 15. 2. roku následujícího po roce, ve kterém byla přiznána dotace, 
provést finanční vypořádání se státním rozpočtem za období předcházejícího roku. Vypořádání 
se provádí podle § 10 odstavce 1 písm. a) vyhlášky č. 52/2008 Sb. 
 

Požadovaný doklad Bližší specifikace přiložených dokladů  

Doklad pro finanční vypořádání za rok 2015, 
doložit na MMR do 15. 2. 2016 na tiskopise 
EDS/ISPROFIN. 

Podle skutečného stavu vyplnit formulář 
EDS/ISPROFIN_OR (Neinvestiční bilance) 
uvedený na www.mmr.cz (Bytová politika, Dotace 
a programy, Podpora oprav domovních 
olověných rozvodů pro rok 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmr.cz/
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Příloha č. 1 

 

              Prohlášení 

 
k akci financované z podprogramu 

„Podpora oprav domovních olověných rozvodů“ pro rok 2015 
 
 

Žadatel o dotaci (jméno žadatele)........................................................... prohlašuje, že ke dni 

podání žádosti o dotaci na akci Olovo-………………………………………………….. z podprogramu Podpora oprav 

domovních olověných rozvodů                                                                                                  

a) má vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy, 

b) v době podání žádosti nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz, 

c) nebyl proti němu veden výkon rozhodnutí, 

d) není v úpadku nebo likvidaci, 

e) proti němu není zahájeno nebo vedeno trestní řízení, 

f)  nebyl odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti 
subjektu nebo pro trestní hospodářský čin nebo čin proti majetku 

 
                                                    

 

 

                        …………………………………………………………………….. 

                                             Datum a podpis žadatele  
                    (u obce razítko obce a podpis statutárního zástupce)  
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Příloha č. 2 

 

 
Monitoring obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení s olověnými domovními                   

rozvody 
 

Žadatel o dotaci ze zmíněného programu se obrátí na autorizovanou nebo akreditovanou 
laboratoř proškolenou v „Metodice pro odběr vzorků, jejich analýzu a vyhodnocení výsledků“ a požádá 
o provedení monitoringu. Náklady na monitoring si hradí sám. 
 
Kontakty na oprávněné laboratoře, které jsou oprávněny provádět monitoring olova v pitné 
vodě v souladu s platnou metodikou, zpracovanou SZÚ:  

Zdravotní ústav Telefon Zástupce 

Státní zdravotní ústav v Praze 267 082 514 Ing.Ivana Peterová ( 

Zdravotní ústav se sídlem 
v Ústí n.Lab.: 
pracoviště   Praha 

 
312 292 174 
312 292 179 

 
Ing.Alena Svobodová 

pracoviště Hr.Králové 495 058 124 
495 809 099 

Ing.Ivana Jankovská 

pracoviště  Ústí n.Orl. 465 352 040  
724 500 931 

Ing.Alice Renčínová 

pracoviště Ústí n.Lab. 477 751 211 Iva Holclová 

prac.  Karlovy Vary 353 301 311 Luděk Mareš 
Pavel Novotný  

pracoviště   Plzeň 371 408 611  Ing. Jarmila Sladká 

pracoviště  Liberec 482 411 660 Ing. Pavel Bernáth 

prac.Čes. Budějovice 387 712 911 Ing. Daňha 

pracoviště Klatovy 725 449 422 RNDr. Svatopluk. Krýsl, CSc.  

Zdravotní ústav se sídlem 
v Ostravě: 
pracoviště Ostrava 

 
 
596 200 111 

 
 
Ing. Jana Kantorová 

pracoviště    Brno 543 423 321 
602 751 835 

RNDr. Ivo Říha 

pracoviště  Olomouc 585 719 111 
605 298 441 

RNDr. Martin Halata 

pracoviště  Zlín 577 553 238 
775 660 715 

Miroslav Panáček 

pracoviště Jihlava 567 574 768 
733 718 581 

Ing. Zdeněk Ježek 
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Laboratoř vydá objednateli akreditovaný nebo autorizovaný protokol s hodnocením. Nedílnou součástí 
dokumentace je i výsledek souběžného stanovení olova v dodávané vodě provedeného dodavatelem 
vody nebo jeho závazné stanovisko k obsahu olova v dodávané vodě. 

V případě námitek či pochybností ohledně reprezentativnosti metody náhodného odběru 
během dne (záměrná stagnace vody ze strany obyvatel nebo naopak zjevně velká spotřeba vody před 
odběrem nebo v jeho průběhu) se odběr opakuje, popř. se použije metoda odběru po 30 minutové 
stagnaci. V případě sporů ohledně výsledků se v krajním případě provede odběr smíšeného 
poměrného vzorku (COMP) v průběhu jednoho týdne pomocí speciálního zařízení, které může 
zapůjčit Státní zdravotní ústav. Bližší informace o obou metodách jsou uvedeny „Metodice pro odběr 
vzorků, jejich analýzu a vyhodnocení výsledků“. 
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Příloha č. 3 

 
 

Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 
Obchodní jméno / Jméno 
žadatele 

 

Sídlo / Adresa žadatele  

IČ / Datum narození  

 
 

1. Žadatel prohlašuje, že jako účetní období používá 
 

  kalendářní rok. 
  hospodářský rok (začátek ……………………., konec ……………………). 

 

 
2. Podniky1 propojené s žadatelem o podporu 

Žadatel o podporu se považuje za propojený2 s jinými podniky, pokud i tyto subjekty mezi 
sebou mají některý z následujících vztahů:   
a) jeden subjekt vlastní více než 50 % hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům, 
v jiném subjektu; 
b) jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat více než 50 % členů správního, řídícího nebo 
dozorčího orgánu jiného subjektu; 
c) jeden subjekt má právo uplatňovat více než 50% vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s 
daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu; 
d) jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu 
s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu, více než 50 % hlasovacích 
práv, náležejících akcionářům nebo společníkům, v daném subjektu. 
 
Subjekty, které mají s žadatelem o podporu jakýkoli vztah uvedený pod písm. a) až d) prostřednictvím 
jednoho nebo více dalších subjektů, se také považují za podnik propojený s žadatelem o podporu. 
 
Do výčtu podniků propojených přímo či zprostředkovaně se žadatelem o podporu se zahrnují osoby 
zapsané v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci 
("registr osob") v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Žadatel prohlašuje, že  

 
  není ve výše uvedeném smyslu propojen s jiným podnikem. 
  je ve výše uvedeném smyslu propojen s následujícími podniky: 

 

Obchodní jméno podniku/Jméno 
a příjmení 

Sídlo/Adresa IČ/Datum narození 

   

   

   

   

   

 

                                                 
1 Za podnik lze považovat podnikatele definovaného v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2 Bližší informace o propojeném podniku naleznete v METODICKÉ PŘÍRUČCE k aplikaci pojmu „jeden podnik“ 

z pohledu pravidel podpory de minimis. 
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3. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl spojením podniků či nabytím podniku. 
  vznikl spojením (fúzí splynutím3) níže uvedených podniků: 
  nabytím (fúzí sloučením4) převzal jmění níže uvedeného/ých podniku/ů: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající ve spojení či nabytí podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 
 

4. Žadatel prohlašuje, že podnik (žadatel) v současném a 2 předcházejících účetních obdobích 
 

  nevznikl rozdělením (rozštěpením nebo odštěpením5) podniku. 
  vznikl rozdělením níže uvedeného podniku: 

 

Obchodní jméno podniku Sídlo IČ 

   

 
a převzal jeho činnosti, na něž byla dříve poskytnutá podpora de minimis použita6. Podniku (žadateli) 
byly přiděleny následující (dříve poskytnuté) podpory: 
 

Datum poskytnutí Poskytovatel Částka v Kč 

   

   

   

   

 
Výše uvedené změny spočívající v rozdělení podniků 
 

  jsou již zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu. 
  nejsou zohledněny v Centrálním registru podpor malého rozsahu.  

 
 

5. Žadatel níže svým podpisem 
 
 potvrzuje, že výše uvedené údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně; 

 
 se zavazuje k tomu, že v případě změny předmětných údajů v průběhu administrativního procesu 

poskytnutí podpory de minimis bude neprodleně informovat poskytovatele dané podpory o 
změnách, které u něj nastaly;  

                                                 
3 Viz § 62 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů. 
4 Viz § 61 zákona č. 125/2008 Sb. 
5 Viz § 243 zákona č. 125/2008 Sb. 
6 Pokud by na základě převzatých činností nebylo možné dříve poskytnuté podpory de minimis rozdělit, rozdělí se 

podpora poměrným způsobem na základě účetní hodnoty vlastního kapitálu nových podniků k datu účinku 
rozdělení (viz čl. 3 odst. 9 nařízení č. 1407/2013, č. 1408/2013 a nahrazujícího nařízení č. 875/2007). 
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 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů obsažených v tomto prohlášení ve smyslu zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění p. p., za účelem evidence podpor malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 
podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p. Tento souhlas uděluji 
správci a zpracovateli7, kterým je ………………………………………………………………………....., 
pro všechny údaje obsažené v tomto prohlášení, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení 
souhlasu. Zároveň si je žadatel vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. 

  
 

Datum a místo podpisu 
  

  

 

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

 
 

Razítko (pokud je 

součástí podpisu 
žadatele) 

  

 

                                                 
7 Správcem je koordinační orgán ve smyslu zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné 

podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění p. p., zpracovatelem je poskytovatel podpory 
de minimis. 


