
 

                                                                                                                                                            
 

 

Příloha č. 9: Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 1 

 

Kontrolní list povinných a nepovinných příloh Fiche 1 
 

 

 

Č. Povinné přílohy Kontrola 
ANO/ 

NE/NT 

1. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání 

žádosti o dotaci MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS pravomocný (v případě 

veřejnoprávní smlouvy účinný) odpovídající správní akt stavebního úřadu (dle 

Obecných podmínek Pravidel, kapitola 1 „Řízení stavebního úřadu“), na jehož základě lze 

projekt realizovat – prostá kopie. 

Souhlasí s identifikací projektu  

Platné ke dni podání žádosti o dotaci  

Pravomocné (účinné v případě veřejnoprávní smlouvy) ke dni předložení 

přílohy 

 

Vydáno příslušným stavebním úřadem  

2. V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním 

úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v 

souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy –prostá kopie (lze 

předložit v listinné podobě). 

Souhlasí s identifikací projektu  

Přísluší k dodanému povolení stavebního úřadu  

Projektová dokumentace ověřena příslušným stavebním úřadem 

 

 

3. Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s 

vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není 

přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

Uvedeny rozměry stavby/technologie  

Je půdorys stavby/ půdorys dispozice technologie dostatečně názorný 
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pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy – prostá kopie; (lze předložit v 

listinné podobě). 

V případě nákupu strojů, vybavení se půdorys stavby předkládat nemusí. 

 

 

4. Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) 

v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název 

katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace) – prostá 

kopie (lze předložit v listinné podobě). 

Souhlasí s identifikací projektu  

Vyznačena lokalizace předmětu projektu  

Jedná se o katastrální mapu  

Jsou patrná čísla pozemků  

Jsou patrné hranice pozemků  

Uveden název katastrálního území  

Uvedeno měřítko mapy  

5. Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace (kromě oblastí LFA) nebo se jedná o 

žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti 

nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie 

mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti dle Přílohy 5 Pravidel 

(elektronický formulář ke stažení na www.eagri.cz/prv a www.szif.cz). 

Tato příloha se předkládá v interaktivním formuláři PDF a MAS ji neverifikuje. 

Souhlasí s identifikací žadatele 

 

 

Souhlasí se zařazením žadatele uvedeném v žádosti o dotaci 

 

Dle závazného vzoru 

 

6. V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký 

posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním žádosti o dotaci na MAS - prostá kopie; D 

jinak K. 

Souhlasí s identifikací pozemku  

Ověřeno příslušným orgánem, oprávněným vydat znalecký posudek  

Není starší 12 měsíců k datu podání žádosti o dotaci  

7. Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává 

regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky nebo místně 

příslušná správa NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace 

bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz. 

příloha č. 7  Pravidel)– prostá kopie. 

Souhlasí s identifikací projektu (jedná se o výstavbu/rekonstrukci 

oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže) 

 

Potvrzeno příslušnou institucí  

V konečném stanovisku MŽP musí být uvedeno – souhlasím  

8. U projektu vyžadujícího posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle přílohy č. 1 zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 

sdělení k podlimitnímu záměru se závěrem, že předložený záměr nepodléhá zjišťovacímu 

řízení, nebo závěr zjišťovacího řízení s výrokem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování 

nebo souhlasné stanovisko příslušného úřadu k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí - prostá kopie. 

Souhlasí s identifikací projektu 

 

 

Vydáno příslušným úřadem 

 

 

Vydáno nejpozději k zaregistrování žádosti o dotaci 

 

 

Stanovisko je souhlasné 

 

 

 

9. V případě, že pro realizaci projektu není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 

Čestné prohlášení je součástí žádosti o dotaci  

http://www.szif.cz/


 

                                                                                                                                                            
 

 

znění pozdějších předpisů, a to ani podlimitně, čestné prohlášení žadatele uvedené v 

Příloze 11 Pravidel. Čestné prohlášení je součástí formuláře žádosti o dotaci. 

10.  Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno 

(způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, nad 1 mil. Kč). 

Pro MAS nepovinné kontrolovat. 

Pokud MAS chce zkontrolovat výsledek finančního zdraví, vyžádá si od žadatele 

vyplnění excel tabulky „Výpočet finančního zdraví – 4. kolo příjmu žádostí“ ze 

stránek https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi, kde po zadání údajů za 

relevantních účetní období, je zobrazen výsledek hodnocení finančního zdraví. 

Žadatel dodává na SZIF aktivní .pdf formulář přes Portál farmáře. 

 

Upozornění: Tyto přílohy nemusí MAS verifikovat! 

K těmto formulářům se nedokládá daňové přiznání ani výkazy z účetní závěrky – vše je 

kontrolováno až při kontrole na místě po podání žádosti o platbu. 

Byly doloženy relevantní roky – účetně uzavřené období (2 nebo 3)  

Je splněna návaznost všech účetních období.  

Shodují se v posuzovaném období hodnoty majetku potřebné pro 

výpočet investiční aktivity s hodnotami z předchozího období. (Posuzuje 

se pouze tehdy, pokud je předchozí období doloženo.) 

 

Rovná se výsledek hospodaření běžného účetního období (pole A.V.1) v 

rozvaze s výsledkem hospodaření za účetní období (pole ***) z výkazu 

zisku a ztráty - účetnictví 

 

Je průměrná výše součtu tržeb za prodej zboží a výkonů nenulová 

(účetnictví) nebo je průměrná výše příjmů nenulová (daňová evidence) 

 

 

 

 

 

 

Č. Nepovinné přílohy Kontrola 
ANO/ 

NE/NT 

1. Memorandum o spolupráci v případě, že v rámci realizace projektu dojde k navázání 

partnerství či spolupráce mezi žadatelem a dalšími aktéry v území MAS a žadatel o dotaci za 

splnění kritéria „Počet navázaných partnerství v regionu“ požaduje bodové zvýhodnění. 

Prostá kopie memoranda o spolupráci. Vzor memoranda o spolupráci je přílohou výzvy.  

Memorandu o spolupráci dle vzoru přílohy výzvy   

2. Výpis z katastru nemovitostí v případě, že předmětem projektu je výstavba a/ nebo 

rekonstrukce stavby/staveb a žadatel o dotaci požaduje bodové zvýhodnění za splnění 

kritéria „Environmentálně šetrný projekt.“ Výpis z katastru nemovitostí dle požadavků 

preferenčního kritéria. Prostá kopie výpisu.  

Výpis z katastru nemovitostí dle požadavků preferenčního kritéria  

https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi

