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SEZNÁMENÍ S VÝZVOU
• Výzva č. 8

• Výzva vyhlášena: 12. 2. 2021

• Termín příjmu žádostí: 12.2. 2021 – 26.3. 2021

• Termín registrace na RO SZIF – 14. 5 .2021

• Vyhlášená fiche:

• F8 - Základní služby a obnova vesnic (alokace = 3 719 534,-)

• a) veřejná prostranství v obcích

• e) vybrané kulturní památky



PODMÍNKY PRO ŽADATELE

• Nutnost registrace na Portálu Farmáře !!

• Portál farmáře SZIF : https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod

• Nutnost registrace v Rejstříku skutečných majitelů – neplatí pro obce!

https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod


F8 - ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

a) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH

• Kdo může žádat?

• obec nebo svazek obcí, 

• Na co lze žádat?

• vytváření/rekonstrukce veřejných prostranství obce zejména úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a 
venkovní mobiliář (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, 

informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),

• vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství - vodní prvky 

(kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla)

• herní prvky

• doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, odstavné a manipulační plochy) - tvoří maximálně 30% projektu

• nákup nemovitosti



• Dotace:

• 80% výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• Maximální způsobilé výdaje = 1 000 000,- Kč

• tzn. maximální dotace = 800 000,- Kč

• Veřejné prostranství dle Pravidel PRV: náměstí, náves, tržiště a dále navazující prostranství obecního úřadu, 
pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a nebo dalších objektů občanské vybavenosti (vždy ve vlastnictví obce)

• Přílohy:

Prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce (strategického rozvojového 
dokumentu)

Kód

042 Veřejná prostranství

043 Doplňující výdaje jako součást projektu

041 Nákup nemovitosti

F8 - ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

a) VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V OBCÍCH



• Kdo může žádat?
• obec nebo svazek obcí,

• příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí

• nestátní nezisková organizace (spolek, ústav, o.p.s.) – historie alespoň 2 roky

• registrované církve a náboženské společnosti evidované (církevní) PO

• Na co lze žádat?
• Obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků

• doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích 
stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) - tvoří maximálně 30% projektu

• nákup nemovitosti

F8 - ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

e) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



• Dotace:

• 80 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace

• Maximální způsobilé výdaje = 1 000 000,- Kč
• tzn. maximální dotace = 800 000,- Kč

• Památka musí být uvedena v Ústředním seznamu kulturních památek ČR

• Nejsou podporovány památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO a národní kulturní 
památky včetně památek zapsaných na Indikativním seznamu národních kulturních památek (k 1.1.2014) 
podporovatelných z IROP

• Projekt musí být v souladu s odborným stanoviskem Národního památkového ústavu

• Povinné prohlášení o realizaci projektu v souladu s plánem/programem rozvoje obce 

F8 - ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

e) VYBRANÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Kód Způsobilý výdaj

051 Kulturní památky

052 Doplňující výdaje jakou součást projektu

041 Nákup nemovitosti 



REJSTŘÍK SKUTEČNÉHO MAJITELE – neplatí pro obce

• Evidenci skutečných majitelů komplexně upravuje § 118b a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o 
veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů.

• Povinnost pro podnikatele, právnické osoby, církve, organizace zřizované církvemi a 
NNO. Netýká územně samosprávných celků.

• Registrace na https://issm.justice.cz/ anebo využitím služeb notáře

• Vyplnění formuláře, přístupový kód slouží k ověření

• Rejstříky jsou neveřejné – tzn. MAS nemůže zkontrolovat!

https://issm.justice.cz/


PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA MAS –
ADMINISTRATIVNÍ KROKY

1. Podání ŽoD včetně příloh v termínu stanoveném výzvou MAS!!!

2. Žadatel nesmí po registraci žádosti nic měnit, pouze provést úpravy, ke kterým je v 
rámci administrativní kontroly MAS a SZIF vyzván. U projektů, které jsou svévolně 
upraveny je zastavena administrace.

3. Datum podání ŽoD ve výzvě = datum podání ŽoD přes Portál Farmáře

4. MAS zveřejní Seznam přijatých žádostí na internetových stránkách do 5 pracovních dní 
od ukončení příjmu (tzn. do 2.4.2021)



ADMINISTRATIVNÍ KONTROLA ŽOD NA MAS 

• MAS – kontrola obsahové správnosti, kontrola přijatelnosti a dalších podmínek vztahujících se 
na daný projekt (nekontroluje obsahově fin. zdraví a VŘ)

• kontrola zaznamenána do kontrolního listu

• Zjištění nedostatků – MAS vyzve žadatele k doplnění ŽoD s pevně daným termínem
• Minimálně 5 pracovních dní

• Žadatel může provést opravu max. 2x

• Při nedoplnění = ukončení administrace

• O výsledku provedených kontrol je žadatel informován MAS do 5 pracovních dní od ukončení 
kontroly.



HODNOCENÍ PROJEKTŮ
• Výběrový orgán MAS (hodnotitelská komise) – věcné hodnocení za každou Fichi dle předem stanovených 

preferenčních kritérií v souladu s výzvou MAS 
• minimálně 50 % hodnotitelů musí být ze soukromého sektoru

• Výsledky hodnocení (bodování) včetně zdůvodnění MAS zaznamená/přepíše do formuláře Žádosti o 
dotaci

• MAS stanoví pořadí projektů na základě bodového ohodnocení a finančních prostředků alokovaných 
na danou výzvu/Fichi

• Do 20 pracovních dní od provedení věcného hodnocení

• Alokaci z nedočerpané Fiche nebudeme převádět na jinou Fichi (v souladu s postupy dle vnitřního předpisu MAS)

• Alokace na danou Fichi nebude z důvodu podpory hraničního projektu navyšována.

• Výši částky požadované dotace hraničního projektu v ŽoD nelze měnit.

• Rozhodovací (výkonná rada) orgán musí bodování hodnotitelské komise schválit



HODNOCENÍ PROJEKTŮ
ROVNOST BODŮ = upřednostněn projekt s VYŠŠÍ VÝŠÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ

• MAS informuje žadatele o výši přidělených bodů a vybrání/nevybrání jeho ŽoD
• Do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS

• MAS vyhotoví Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci
• Do 5 pracovních dnů od schválení výběru projektů MAS

• Vybrané projekty (ŽoD) MAS elektronicky podepíše, přílohy verifikuje a předá žadateli
• Minimálně 3 pracovní dny před termínem registrace na RO SZIF 

(Viz. Výzva)

• Žadatel po celou dobu žádost o dotaci elektronicky ani fyzicky nepodepisuje.

• Podepisuje pouze případné povinné přílohy vyžadující podpis žadatele



POSTUPY PRO ODVOLÁNÍ ŽADATELE PROTI 
POSTUPU MAS

• Pokud žadatel nesouhlasí s postupem MAS, může se odvolat proti:

• postupu administrace na MAS

• přidělené výši bodového hodnocení

• do 15 pracovních dnů od provedení příslušného úkonu MAS

• MAS postup přezkoumá a informuje o výsledku do 10 pracovních dnů



VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Viz. Příručka pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (verze 5)

Druhy zakázek (bez DPH):
• malého rozsahu - menší nebo rovno 2 000 000,- Kč (dodávky/služby), 6 000 000,- Kč (stavba)

• vyšší hodnoty – více než 2 000 000,- , popř. 6 000 000,-

Výběrová řízení se dokládjí po podání Žádosti o dotaci do 63 kal. Dnů na MAS, do 70 dnů prostřednictvím 
portálu Farmáře na SZIF

Zakázky malého rozsahu podle hodnoty zakázky (bez DPH):

 < 20 000,- Kč = přímý nákup

 < 500 000,- Kč = „malý“ cenový marketing – dokládá se až k ŽoP (žádost o platbu-po ukončení realizace)

 500 000,- Kč a více = „velký“ cenový marketing – dokládá se po podání Žádosti o dotaci do 63 kal. dnů na MAS, do 70 dnů 
prostřednictvím portálu farmáře na SZIF



CENOVÝ MARKETING

• Oslovit vždy raději více než 3 
dodavatele!

• Dodavatel nesmí být nijak propojen se 
žadatelem (zastupitel, rodina, apod.)

• Poté vyhotovit tabulku (příklad ) 



VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
• Otevřené – zadavatel zveřejní na Portálu farmáře nebo v Národním elektronickém nástroji nebo 

na profilu zadavatele nebo na Elektronickém tržišti, případně ve Věstníku veřejných zakázek; 
POSTAČÍ JEDNA NABÍDKA

• V uzavřené výzvě – zadavatel osloví alespoň 3 zájemce, NUTNÉ ALESPOŇ 3 HODNOTITELNÉ 
NABÍDKY,

!! Jinak se musí výběr dodavatele opakovat v otevřené výzvě.



VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
• Dokumentaci k uskutečněnému VŘ doloží žadatel do 63. kalendářního dne od

finálního data zaregistrování žádosti o dotaci na SZIF.

• Pro 8. Výzvu je termín zaregistrování na SZIF 14.5. 2021

----------------------------------------

VEŠKERÉ INFORMACE PRO ŽADATELE ZDE:

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky sekce „Ke stažení“

Příručka pro zadávání veřejných zakázek verze 5.0

https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky


FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI



GENEROVÁNÍ ŽoD



GENEROVÁNÍ ŽOD



GENEROVÁNÍ FORMULÁŘE ŽOD

• Vyplnit hlavičku

• Vybrat Fichi z aktuální výzvy, v rámci 
které chce žadatel žádat (1.)

• Zvolit název projektu (2.)

• Generovat žádost (3.)

1.

2.

3.



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA A – IDENTIFIKAČNÍ 
ÚDAJE

• Důležité je vyplnit 
pole 12 a 13, aby se 

zobrazily všechny 
strany Žádosti.

Pod tlačítkem MENU je 

umístěn instruktážní list



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA B1 - POPIS PROJEKTU -
VŠEOBECNÁ STRANA



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA B1 - POPIS PROJEKTU -
VŠEOBECNÁ STRANA

Automatický výpočet data předložení 
ŽoP na MAS 

(15 kalendářních dní před termínem 
předložení na RO)



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA B1 - POPIS PROJEKTU -
VŠEOBECNÁ STRANA

V případě, že žádost zpracovává někdo jiný než žadatel.



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA B3 ZAKÁZKY

Nadefinování zakázky -
vyplňuje žadatel zde na 
straně B3

Výše zakázky - automaticky se 
napočítává z údajů ze strany C1 –Výdaje 
projektu



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA C1 VÝDAJE PROJEKTU

Vybrat kód dle Pravidel

Přiřazení k zakázce

Ve většině případů je hodnota 1



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA C2 - STRUKTURA 
FINANCOVÁNÍ

Přehled rozpočtu –
vyplňuje se automaticky 
na základě údajů uvedených 
na předchozích stranách



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA E1 - PREFERENČNÍ 
KRITÉRIA - ŽADATEL

Zde si žadatel stanoví body spolu s odůvodněním, proč si tento počet bodů přiřadil.



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA E2 - PREFERENČNÍ KRITÉRIA 
PŘIDĚLENÁ MAS – ŽADATEL NEVYPLŇUJE!!!

• Obdržené body jsou závazné od data podání ŽoD nesmí být žadatelem měněny a upravovány

• Pokud žadatel vyplnil bodové hodnocení v 
ŽoD chybně, může MAS změnit bodové 
hodnocení na základě rozhodnutí 
Výběrového orgánu MAS

• Odůvodněné případy – SZIF vrátí ŽoD MAS 
k přebodování

• Navržený počet bodů ze strany 
žadatele není pro hodnocení závazný



FORMULÁŘ ŽOD – STRANA H - ZÁZNAMOVÝ LIST

•Vyplňuje MAS –
zaznamenává jednotlivé 
úkony, které jsou s ŽoD
prováděny 

•V případě potřeby 
může přidat řádek a 
provést záznam nad 
rámec požadovaných



FORMULÁŘ ŽOD - KONTROLA VYPLNĚNÝCH ÚDAJŮ

Po vyplnění údajů je vhodné provést kontrolu: MENU 
– Kontrola vyplněných údajů



DĚKUJEME ZA POZORNOST
Prostor pro dotazy


