
 
 

METODIKA DOKLÁDÁNÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ 
 

Každý žadatel/příjemce dotace musí mít k okamžiku podání žádosti o poskytnutí dotace 
prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisejí s 
realizací projektu, a to jak na období realizace projektu, tak na následující období 
udržitelnosti (tj. 5 let od data podání Žádosti o proplacení). Tuto skutečnost je žadatel 
povinen doložit již v okamžiku překládání žádosti o dotaci. 
 
 

1) PŘEDMĚT DOTACE (POZEMEK, OBJEKT) JE VE VLASTNICTVÍ ŽADATELE 
 

Žadatel doloží: 
 

 Výpis z katastru nemovitostí, vztahující se k pozemku / objektu, na kterém je projekt 
realizován. 

 

 Pozemek uvedený ve výpisu musí být totožný s pozemkem uvedeným v samostatné 
příloze žádosti „Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu“. 

 
 

2) PŘEDMĚT DOTACE (POZEMEK, OBJEKT) JE VE SPOLUVLASTNICTVÍ ŽADATELE 
 

Žadatel doloží: 
 

 Výpis z katastru nemovitostí, vztahující se k pozemku / objektu, na kterém je projekt 
realizován. 

 

 Pozemek uvedený ve výpisu musí být totožný s pozemkem uvedeným v samostatné 
příloze žádosti „Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu“. 

 

 Písemný souhlas s realizací projektu všech spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se 
k projektu. 
 

 V případě podopatření III.2.1.1. (Obnova a rozvoj vesnic) je možné vypořádat 
majetkoprávní vztahy formou věcného břemene, žadatel doloží smlouvu o zřízení 
věcného břemene na dobu nejméně 5 let od podání Žádosti o proplacení nebo 
s výpovědní lhůtou nejméně 5 let. 
 

 V případě budování stezek (podopatření III.1.3.) postačuje souhlas vlastníků 
nemovitostí vztahujících se k projektu s realizací projektu (pokud žadatel není 
zároveň vlastníkem nemovitostí). 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
3) PŘEDMĚT DOTACE (POZEMEK, OBJEKT) NENÍ VE VLASTNICTVÍ ŽADATELE 
 

Žadatel doloží: 
 

 Výpis z katastru nemovitostí, vztahující se k pozemku / objektu, na kterém je projekt 
realizován. 

 

 Pozemek uvedený ve výpisu musí být totožný s pozemkem uvedeným v samostatné 
příloze žádosti „Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu“. 

 

 Nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce nemovitostí na dobu nejméně 5 let od 
data podání Žádosti o proplacení nebo s výpovědní lhůtou nejméně 5 let od data 
podání Žádosti o proplacení. 

 

 Písemný souhlas vlastníka s realizací projektu na jeho pozemku / objektu. 
 
 
 
DOKLÁDÁNÍ 
 

1) Při podání Žádosti o dotaci na MAS 
Výše uvedené skutečnosti dokládá žadatel originálem (ověřenou kopií) dokumentů již při 
podání Žádosti o dotaci. 

 
2) Kdykoliv v průběhu realizace projektu 

Výše uvedené dokumenty žadatel uchová v kopii pro potřeby kontroly na místě po celou 
dobu udržitelnost projektu v projektové složce. 

 

 

V PŘÍPADĚ VYUŽITÍ ČÁSTI OBJEKTU 

 V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou 

cíle a účel opatření / podopatření / záměru, postupuje žadatel podle metodiky 

uvedené v příloze 5 Společných příloh. 

 

 


