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Výzva  
k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2019 

z programu 117D07  Podpora výkonů rozhodnutí  
stavebních úřadů  

 

Dne 1. března 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) vyhlašuje výzvu 
k podávání žádostí o poskytnutí dotace z programu 117D07  Podpora výkonů rozhodnutí 
stavebních úřadů a jeho podprogramu  117D0710  Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů 
ve veřejném zájmu (dále jen „program“) na dotační titul: 

Dotační titul č. 1 – podpora výkonů rozhodnutí provedených náhradním výkonem v případě 
zajištění neodkladného odstranění stavby nařízeného podle § 135 odst. 1 stavebního zákona,  

Dotační titul č. 2 – podpora výkonů rozhodnutí provedených náhradním výkonem v případě 

zajištění nutných zabezpečovacích prací na stavbě nařízených podle § 135 odst. 2 stavebního 

zákona, 

Dotační titul č. 3 – podpora výkonů rozhodnutí provedených přímým vynucením v případě 

zajištění neodkladného vyklizení stavby nařízeného podle § 140 odst. 1 stavebního zákona, 

ale pouze současně s  jedním z dotačních titulů č. 1 a č. 2. 

Předmětem podpory je výkon pravomocných a vykonatelných rozhodnutí podle § 135 odst. 1 a 2 
a §  140 odst. 1 stavebního zákona, ke kterým by vydán vykonatelný exekuční příkaz. 

 

Číslo výzvy 

1/2019/117D07 

Cíl programu 

Hlavním cílem programu Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů (dále jen „program“) 
je zajistit prostřednictvím krajů ČR dočasnou finanční podporu obcím, jejichž obecní úřady jsou 
obecnými stavebními úřady, na zajištění výkonu rozhodnutí, které vydaly stavební úřady ve 
veřejném zájmu při plnění povinností, které jim ukládá stavební zákon. Jedná se o finanční 
zajištění neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací a vyklizení stavby 
v souvislosti s uvedenými pracemi. 

Oprávnění žadatelé 

Příjemcem dotace jsou kraje včetně hlavního města Prahy.  

Harmonogram výzvy  

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 1. březnem 2019 a končí dnem 31. května 2019. 
Žádosti budou přijímány nejpozději do 31. května 2019 do 16 hod. (včetně), přičemž 
rozhodným bude den podání žádosti do podatelny MMR. 

 
Zahájení příjmu žádostí      1. března 2019 
Ukončení příjmu žádostí      31. května 2019 
Předpokládaný termín pro zveřejnění výsledků květen 2019* 31. července 2019  
*MMR si vyhrazuje právo na změnu termínu. 
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Postup podání žádosti  

Žádosti se podávají na MMR prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo osobně 
v podatelně MMR.  

 
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1  
ID datové schránky: 26iaava  
 
Žadatel o poskytnutí dotace: 

1. založí a vyplní žádost v internetové aplikaci DIS ZAD (www3.mmr.cz/zad);  

2. následně vloží povinné přílohy;  

3. žádost uvede do stavu „podána“;  

4. vygenerovaný formulář žádosti vytiskne, opatří podpisem a razítkem;  

5. podá žádost na MMR (formulář žádosti včetně příloh).  

 
Přílohy žádosti jsou uvedeny v Zásadách programu Podpora výkonů rozhodnutí stavebních 
úřadů (dále jen “zásady programu“) v kapitole 3.1.2 a následných podkapitolách. Přílohy 
se předkládají v podobě originálu nebo prosté kopie, v jednom vyhotovení.  
 
Žádost podaná na MMR v listinné podobě se předkládá v nerozebíratelném provedení (např. 
kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba).  
 
Žádost podaná na MMR, resp. zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být doručena 
z datové schránky žadatele, jednou datovou zprávou a opatřena elektronickým podpisem 
účastníka podprogramu v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce.  
 
Předmět zprávy bude obsahovat číselný název výzvy 1/2019/117D07.  

Ze  zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), v platném znění, (§ 18a rozpočtových pravidel), vyplývá povinnost pro 
poskytovatele dotace zveřejňování veškerých dokladů rozhodných pro přidělení dotace na 
https://www.dotinfo.cz/. Z tohoto důvodu jsou součástí elektronické žádosti nascanované přílohy. 
Tyto dokumenty budou odevzdány rovněž v listinné podobě /neplatí pro žádosti doručené 
prostřednictvím datové schránky. 

Alokace výzvy 

Výše alokace pro tuto výzvu je 60 mil. Kč.  

MMR si vyhrazuje právo na změnu alokace uvedené v předchozím odstavci nebo zrušení výzvy 
v případě nedostatku finančních prostředků. 

Výše dotace 

Podpora se poskytuje až do výše 100 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů/uznatelných 
nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci činí 50 tis. Kč. Jednotlivé dotační tituly mohou být 
spolufinancovány z rozpočtu krajů. 

Předmětnou akci nelze dotovat z jiných národních programů, podprogramů nebo dotačních titulů 
státního rozpočtu, např. z podprogramu ministerstva 117D081 Demolice budov v sociálně 
vyloučených lokalitách nebo podprogramů spolufinancovaných z prostředků EU. 

Uznatelné náklady akce  

Viz zásady programu - kapitola 2. 5.  

Druh výzvy 

Kolová 

Podmínky pro poskytnutí dotace  

Viz  program - kapitola 10 a zásady programu - kapitola 2. 6. 

https://www.dotinfo.cz/
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Dotaci lze poskytnou kraji, pokud:  

 kraj zpracuje projektový záměr - projekt  kraje;  

 kraj jako příjemce podpory následně finanční prostředky dále přidělí konečným 

příjemcům – obcím;  

 podpora bude poskytnuta na zajištění výkonů rozhodnutí, kterými obecný stavební úřad 

nařídil vlastníku stavby neodkladné odstranění stavby podle § 135 odst. 1 stavebního 

zákona nebo nutné zabezpečovací práce podle § 135 odst. 2 stavebního zákona, včetně 

případného nařízení vyklizení stavby podle § 140 stavebního zákona. Současně 

na uvedená rozhodnutí byl vydán vykonatelný exekuční příkaz podle správního řádu. 

 

Program současně nepřipouští čerpání podpory zpětně na akce provedené ještě před 
vyhlášením výzvy.  

Základní povinné náležitosti žádosti 

Viz  zásady programu - kapitola 3.1.2. 

Žadatel může požádat prostřednictvím jedné žádosti o podporu na všechny vyhlášené dotační 
tituly.  

Postup při poskytování dotace 

Řízení o poskytnutí dotace vede MMR a postupuje v něm podle §14 a násl. zákona 
č. 218/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 
„zákon č. 218/2000 Sb.“). 

Viz program - kapitola 10 a zásady programu. 

V případě, že žádost o poskytnutí dotace bude trpět vadami, žadatel bude poskytovatelem 
dotace vyzván k odstranění vad ve stanovené lhůtě §14k odst. 1 a 2 zákona č. 218/2000 Sb.        
V průběhu řízení bude možné, aby poskytovatel dotace rovněž vyzval žadatele k doložení dalších 
podkladů a informací relevantních pro rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podklady a informace 
budou doloženy ve stanovené lhůtě (§14k odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.). Poskytovatel dotace 
bude moci žadatele vyzvat k úpravě žádosti v souladu s §14k odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. 

Poskytovatel dotace bude postupovat dle §14p zákona č. 218/2000 Sb. 

Hodnocení žádostí 

Viz program -  kapitola 10 a  zásady programu – kapitola 3. 

Poskytování informací žadatelům 

E-mail: gabriela.krauszová@mmr.cz  
 

Přílohy 

Znění programu a zásad programu je nedílnou součástí této výzvy.  

1) Znění programu 117D07  Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů  
2) Znění Zásad 117D07  Podpora výkonů rozhodnutí stavebních úřadů  
 
 
UPOZORNĚNÍ:  
Příjemce dotace je povinen informovat správce programu o případných změnách týkající se 
akce/projektu. 
Příjemci jsou povinni archivovat všechny dokumenty související s akcí/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.  
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