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POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ DOTACE  

DOTAČNÍHO PROGRAMU A, B 

- v oblastech SOC-A, SOC-B, SOC-C 
Uvedené informace budou sloužit jako podklad k hodnocení žádosti o poskytnutí dotace. 

 

pro oblast: SOC-A 

Dotace na činnost a provoz subjektů, které poskytují registrovanou sociální službu  

dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a to na každou    

registrovanou sociální službu zvlášť (tj. jeden identifikátor = jedna žádost) doložte: 

 

 Žádost o poskytnutí dotace v oblasti SOC-A na rok 2023 (dle přílohy č. 2 - včetně příloh-podává  
se v jednom vyhotovení) 

 Předpokládaný rozpočet pro oblast SOC-A-na činnost a provoz registrované sociální služby,  
na který má být dotace přidělena v roce 2023 (dle přílohy č. 3) 

 Popis realizace registrované sociální služby (dle přílohy č. 4); 
- Odůvodnění žádosti o poskytnutí dotace 

- V případě, že žadatel nemá sídlo v Přerově, nepůsobí v Přerově, ale zajišťuje přerovské 
občany, je potřeba uvést tyto skutečnosti: (jméno, příjmení, datum narození, trvalé 
bydliště a od kdy je sociální služba uživateli poskytována) 

 Kopie platných dokladů o právní subjektivitě žadatele o poskytnutí dotace 

- spolky – předkládají kopii výpisu ze spolkového rejstříku; potvrzení lze nahradit výpisem 
ze základního registru osob; kopii stanov; kopii zápisu ze zasedání členské schůze nebo jiného 
příslušného orgánu spolku, na kterém byl zvolen statutární orgán spolku;  

- obecně prospěšné společnosti – předkládají kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností; kopii zakládací smlouvy nebo zakládací listiny společnosti; kopii dokladu 
o statutárním orgánu společnosti;  

- nadace a nadační fondy – předkládají kopii výpisu z nadačního rejstříku; kopii zřizovatelské 
smlouvy nebo zakládací listiny nadace nebo nadačního fondu; kopii statutu nadace nebo 
nadačního fondu; kopii dokladu o statutárním orgánu nadace nebo nadačního fondu; 

- obchodní společnosti a družstva – předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku;  
- fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii oprávnění 

k podnikání;  
- fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii výpisu z obchodního 

rejstříku;  
- příspěvkové organizace – předkládají kopii zřizovací listiny, včetně jejich dodatků; kopii dokladu 

o statutárním orgánu organizace; 
- církve, náboženské společnosti a evidované právnické osoby ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., 

o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů  
– předkládají kopii výpisu z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností (rejstříku 
svazů církví a náboženských společností, rejstříku evidovaných právnických osob); kopii 
základního dokumentu (zakladatelské smlouvy, zakládací listiny) a stanov církve, náboženské 
společnosti, svazu církví, svazu náboženských společností, evidovaných právnických osob; kopii 
dokladu o statutárním orgánu církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských 
společností, evidovaných právnických osob; 

- ústavy – předkládají kopii výpisu z rejstříku ústavů, kopii zakládací listiny nebo pořízení pro případ 
smrti o založení ústavu, kopii dokladu o volbě ředitele nebo jiného statutárního orgánu; 

       V případě zastoupení na základě plné moci předkládá žadatel o poskytnutí dotace i plnou moc. 
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 Kopie dokladu – Rozhodnutí o registraci – dle ustanovení § 78, 79 zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“) 
nebo platný výpis z: iregistr.mpsv.cz 
http://iregistr.mpsv.cz/socreg/vitejte.fw.do;jsessionid=126942A964972ABAAAA94D915611A3C3.
node1?SUBSESSION_ID=1558428243876_1 

 Proběhla-li Kontrola registračních podmínek, dle ustanovení § 82a odst. 1 dle zákona  
o sociálních službách, do jednoho roku od podání žádosti o dotaci, doložte výsledek kontroly 
(kopii). V ostatních případech podejte Čestné prohlášení (Žadatel volnou formou prohlásí,  
že Kontrola registračních podmínek v daném období neproběhla.) 

 Proběhla-li Inspekce poskytování sociální služby do jednoho roku od podání žádosti o dotaci, 
doložte závěrečnou zprávu-inspekce (kopii). V ostatních případech podejte Čestné prohlášení 
(Žadatel volnou formou prohlásí, že Inspekce poskytování sociální služby v daném období 
neproběhla.) 

 Přehled o poskytované sociální službě (dle přílohy č. 5) 

 Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu 

Pokud v případě žádosti registrované sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., zákona 

o sociálních službách, máte pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu 

platné na rok 2023, přiložte jej k žádosti. Pokud výše uvedené pověření ke dni podání žádosti 

nemáte, doložte jej co nejdříve po jeho obdržení administrátorovi dotací.  

 Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele 
Žadatel, který žádá statutární město Přerov o poskytnutí dotace do výše 5 000 Kč,  

nemá povinnost předložit kopii platného dokladu o zřízení svého běžného účtu (v tomto případě 

bude žadateli poskytnuta dotace v hotovosti). 

 Kopie platného dokladu o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám  
Žadatel předkládá kopii platného výpisu z listu vlastnictví. V případě, že žadatel není vlastníkem, 
předkládá kopii platného dokladu o právu žadatele užívat objekt nebo prostory, včetně  
jeho dodatků. 

 Čestné prohlášení - (dle přílohy č. 10) 

 Zproštění mlčenlivosti – (dle přílohy č. 11) 

 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (dle přílohy č. 12) 
Žadatel předkládá na výzvu administrátora, a to v případě, pokud administrátor vyhodnotí,  
že uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace bude poskytnuta podpora malého rozsahu – podpora  
de minimis. 

 Seznam příloh žádosti o poskytnutí dotace-pro oblast SOC-A (dle přílohy č. 17) 

 Čestné prohlášení o exekučním řízení - (dle přílohy č. 18) 
Předkládá každý žadatel při podání žádosti. Opětovně ještě přílohu předkládají k datu 1. 8. 2023  

a k 1. 11. 2023 pouze žadatelé, kterým byla schválena dotace vyšší než 500 tisíc Kč (tři splátky).  

 Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele – (příloha č. 16) 

 Relevance důvodu nepodání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu A dle přílohy č. 19 

        U dotačního programu B žadatel uvede a doloží relevantní důvod, že nemohl požádat  

       o dotaci v rámci Dotačního programu A.  Relevance tohoto důvodu musí být prokázána. 

 Úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů   

Každý žadatel – právnická osoba při podání žádosti na základě povinnosti vyplývající z § 10a odst. 3 

písm. f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, předkládá údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona 

upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly 
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vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu. Podrobnosti 

naleznete na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik
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 pro oblast: SOC-B 
Dotace na celoroční činnost a provoz subjektu, který působí v sociální oblasti a zajišťuje            

služby a aktivity, které doplňují sociální služby, či na ně navazují, doložte: 
(Pozn: v oblasti SOC-B nepodávají žádost registrovaní poskytovatelé sociálních služeb, na registrovanou sociální službu, dle zákona  

         č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). 

  

 Žádost o poskytnutí dotace v oblasti SOC-B na rok 2023 (dle přílohy č. 6 - včetně příloh-podává  
se v jednom vyhotovení) 

 doklad „Pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí“ - pokud žádost bude na provoz  
a činnost, kde je povinnost tohoto pověření 

 Popis činnosti a provozu  
Popis bude obsahovat tyto náležitosti: 
Žadatel o dotaci, IČ 
Název projektu 
Charakteristika žadatele 
Popis činnosti a provozu, na který žádáte o dotaci 
Předpokládaný počet uživatelů 
Územní působnost a spolupráce 
Realizační tým 
Odůvodnění žádosti o poskytnutí dotace 
Další skutečnosti 

 Předpokládaný rozpočet pro oblast SOC-B, na který má být dotace přidělena, v roce 2023 
(dle přílohy č. 7) 

 Kopie platných dokladů o právní subjektivitě žadatele o poskytnutí dotace 

 spolky – předkládají kopii výpisu ze spolkového rejstříku; potvrzení lze nahradit výpisem 
ze základního registru osob; kopii stanov; kopii zápisu ze zasedání členské schůze nebo jiného 
příslušného orgánu spolku, na kterém byl zvolen statutární orgán spolku;  

- obecně prospěšné společnosti – předkládají kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností; kopii zakládací smlouvy nebo zakládací listiny společnosti; kopii dokladu 
o statutárním orgánu společnosti;  

- nadace a nadační fondy – předkládají kopii výpisu z nadačního rejstříku; kopii zřizovatelské 
smlouvy nebo zakládací listiny nadace nebo nadačního fondu; kopii statutu nadace nebo 
nadačního fondu; kopii dokladu o statutárním orgánu nadace nebo nadačního fondu; 

- obchodní společnosti a družstva – předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku;  
- fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii oprávnění 

k podnikání;  
- fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii výpisu z obchodního 

rejstříku;  
- příspěvkové organizace – předkládají kopii zřizovací listiny, včetně jejich dodatků; kopii dokladu 

o statutárním orgánu organizace; 
- církve, náboženské společnosti a evidované právnické osoby ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., 

o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů – předkládají kopii výpisu 
z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností (rejstříku svazů církví a náboženských 
společností, rejstříku evidovaných právnických osob); kopii základního dokumentu (zakladatelské 
smlouvy, zakládací listiny) a stanov církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu 
náboženských společností, evidovaných právnických osob; kopii dokladu o statutárním orgánu 
církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských společností, evidovaných 
právnických osob; 

-  
 



Příloha č. 1 
Povinné přílohy k žádosti o poskytnutí dotace DP v programu A, B - v oblastech SOC-A, SOC-B, SOC-C 

5 
 

- ústavy – předkládají kopii výpisu z rejstříku ústavů, kopii zakládací listiny nebo pořízení pro případ 
smrti o založení ústavu, kopii dokladu o volbě ředitele nebo jiného statutárního orgánu; 

 V případě zastoupení na základě plné moci předkládá žadatel o poskytnutí dotace i plnou moc. 

 Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele 
Žadatel, který žádá statutární město Přerov o poskytnutí dotace do výše 5 000 Kč,  

nemá povinnost předložit kopii platného dokladu o zřízení svého běžného účtu (v tomto případě 

bude žadateli poskytnuta dotace v hotovosti). 

 Kopie platného dokladu o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám  
Žadatel předkládá kopii platného výpisu z listu vlastnictví. V případě, že žadatel není vlastníkem, 
předkládá kopii platného dokladu o právu žadatele užívat objekt nebo prostory, včetně jeho 
dodatků. 

 Čestné prohlášení- (dle přílohy č. 10) 

 Zproštění mlčenlivosti – (dle přílohy č. 11) 

 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (dle přílohy č. 12) 
 Žadatel předkládá na výzvu administrátora, a to v případě, pokud administrátor vyhodnotí,  
 že uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace bude poskytnuta podpora malého rozsahu – podpora  
 de minimis. 

 Seznam příloh žádosti o poskytnutí dotace-pro oblast SOC-B (dle přílohy č. 17) 

 Čestné prohlášení o exekučním řízení- (dle přílohy č. 18) 
Předkládá každý žadatel při podání žádosti. Opětovně ještě přílohu předkládají k datu 1. 8. 2023  

a k 1. 11. 2023 pouze žadatelé, kterým byla schválena dotace vyšší než 500 tisíc Kč (tři splátky).  

 Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele – (příloha č. 16)  

 Relevance důvodu nepodání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu A dle přílohy č. 19 

        U dotačního programu B žadatel uvede a doloží relevantní důvod, že nemohl požádat  

       o dotaci v rámci Dotačního programu A.  Relevance tohoto důvodu musí být prokázána. 
 Úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů   

Každý žadatel – právnická osoba při podání žádosti na základě povinnosti vyplývající z § 10a odst. 3 

písm. f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, předkládá údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona 

upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly 

vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu. Podrobnosti 

naleznete na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik 
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pro oblast: SOC-C 
Dotace na jednorázové nebo krátkodobé projekty, organizace akce nebo účasti na akci, pouze  

se sociálním zaměřením, subjektu působícího v sociální nebo zdravotní oblasti; doložte viz níže: 

     (Pozn: Jedna akce/ Jeden projekt = jedna žádost) 

     Jeden žadatel/tj. jedno IČ = může podat maximálně 3 žádosti-v oblasti SOC-C) 

 Žádost o poskytnutí dotace v oblasti SOC-C na rok 2023 (dle přílohy č. 8 - včetně příloh-podává  
se v jednom vyhotovení) 

 Popis jednorázového nebo krátkodobého projektu/organizace akce/účasti na akci, subjektu 
působícího v sociální nebo zdravotní oblasti 
Popis bude obsahovat tyto náležitosti: 
Žadatel o dotaci, IČ 
Název projektu 
Charakteristika žadatele 
Popis projektu/Organizace akce/Účasti na akci, na který žádáte o dotaci 
Předpokládaný počet účastníků, Předpokládaný počet účastníků s trvalým pobytem ve městě 
Přerově 
Územní působnost a spolupráce, Realizační tým 
Odůvodnění žádosti o poskytnutí dotace 
Další skutečnosti 

 Předpokládaný rozpočet pro oblast SOC-C, na který má být dotace přidělena v roce 2023  
(dle přílohy č. 9A, 9B, 9C) 

 Kopie platných dokladů o právní subjektivitě žadatele o poskytnutí dotace 

 spolky – předkládají kopii výpisu ze spolkového rejstříku; potvrzení lze nahradit výpisem 
ze základního registru osob; kopii stanov; kopii zápisu ze zasedání členské schůze nebo jiného 
příslušného orgánu spolku, na kterém byl zvolen statutární orgán spolku;  

- obecně prospěšné společnosti – předkládají kopii výpisu z rejstříku obecně prospěšných 
společností; kopii zakládací smlouvy nebo zakládací listiny společnosti; kopii dokladu 
o statutárním orgánu společnosti;  

- nadace a nadační fondy – předkládají kopii výpisu z nadačního rejstříku; kopii zřizovatelské 
smlouvy nebo zakládací listiny nadace nebo nadačního fondu; kopii statutu nadace nebo 
nadačního fondu; kopii dokladu o statutárním orgánu nadace nebo nadačního fondu; 

- obchodní společnosti a družstva – předkládají kopii výpisu z obchodního rejstříku;  
- fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii oprávnění 

k podnikání;  
- fyzické osoby podnikající zapsané v obchodním rejstříku – předkládají kopii výpisu z obchodního 

rejstříku;  
- příspěvkové organizace – předkládají kopii zřizovací listiny, včetně jejich dodatků; kopii dokladu 

o statutárním orgánu organizace; 
- církve, náboženské společnosti a evidované právnické osoby ve smyslu zákona č. 3/2002 Sb., 

o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů – předkládají kopii výpisu 
z rejstříku registrovaných církví a náboženských společností (rejstříku svazů církví a náboženských 
společností, rejstříku evidovaných právnických osob); kopii základního dokumentu (zakladatelské 
smlouvy, zakládací listiny) a stanov církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu 
náboženských společností, evidovaných právnických osob; kopii dokladu o statutárním orgánu 
církve, náboženské společnosti, svazu církví, svazu náboženských společností, evidovaných 
právnických osob; 

- ústavy – předkládají kopii výpisu z rejstříku ústavů, kopii zakládací listiny nebo pořízení pro případ 
smrti o založení ústavu, kopii dokladu o volbě ředitele nebo jiného statutárního orgánu; 

       V případě zastoupení na základě plné moci předkládá žadatel o poskytnutí dotace i plnou moc. 
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 Kopie platného dokladu o zřízení běžného účtu žadatele 
Žadatel, který žádá statutární město Přerov o poskytnutí dotace do výše 5 000 Kč,  

nemá povinnost předložit kopii platného dokladu o zřízení svého běžného účtu (v tomto případě 

bude žadateli poskytnuta dotace v hotovosti). 

 Kopie platného dokladu o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám 
Žadatel předkládá kopii platného výpisu z listu vlastnictví. V případě, že žadatel není vlastníkem, 
předkládá kopii platného dokladu o právu žadatele užívat objekt nebo prostory, včetně jeho 
dodatků. 

 Čestné prohlášení- (dle přílohy č. 10) 

 Zproštění mlčenlivosti – (dle přílohy č. 11) 

 Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis (dle přílohy č. 12) 
 Žadatel předkládá na výzvu administrátora, a to v případě, pokud administrátor vyhodnotí,  
 že uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace bude poskytnuta podpora malého rozsahu – podpora  
 de minimis. 

 Seznam příloh žádosti o poskytnutí dotace-pro oblast SOC-C (dle přílohy č. 17) 

 Čestné prohlášení o exekučním řízení - (dle přílohy č. 18) 
Předkládá každý žadatel při podání žádosti. Opětovně ještě přílohu předkládají k datu 1. 8. 2023  

a k 1. 11. 2023 pouze žadatelé, kterým byla schválena dotace vyšší než 500 tisíc Kč (tři splátky).  

 Čestné prohlášení o nezměněné identifikaci žadatele – (příloha č. 16)  

 Relevance důvodu nepodání žádosti o dotaci v rámci Dotačního programu A dle přílohy č. 19 

        U dotačního programu B žadatel uvede a doloží relevantní důvod, že nemohl požádat  

       o dotaci v rámci Dotačního programu A.  Relevance tohoto důvodu musí být prokázána. 
 Úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů   

Každý žadatel – právnická osoba při podání žádosti na základě povinnosti vyplývající z § 10a odst. 3 

písm. f) bod 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů, předkládá údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona 

upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly 

vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu. Podrobnosti 

naleznete na https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik 

 

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik

