
 
 
 

METODIKA DOKLÁDÁNÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ  
A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 

 
Pokud není ve Fichi uvedeno jinak, musí mít každý žadatel/příjemce dotace k okamžiku 
podání Žádosti o dotaci prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k 
nemovitostem, které jsou předmětem realizace projektu (u rekonstrukcí a modernizace 
budov se týká pouze vlastní budovy, nikoliv parcel pod ní).  
 
 
 
 

I. STAVEBNÍ PRÁCE 
 
 

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 nemovitosti vztahujících se 
k projektu. 
 
 
 
 

 
3) REALIZACE PROJEKTU V PRONAJATÉM OBJEKTU NEBO NA PRONAJATÉM POZEMKU 
 

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 podání 
Žádosti o proplacení. 

 



 
4) VĚCNÉ BŘEMENO 
 

Žadatel doloží: 

 V případě vypořádání majetkoprávních vztahů formou věcného břemene, doloží 
žadatel/příjemce dotace smlouvu o zřízení věcného břemene na dobu nejméně 5 let 
od podání žádosti o proplacení nebo výpis z listu vlastnictví. 

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

Další přílohy vztahující se k objektu/pozemku 
 

Kromě jiných povinných příloh doloží žadatel: 
 

 Katastrální mapu s vyznačením lokalizace předmětu projektu, kde bude uvedeno: 
měřítko, čitelná čísla pozemků, hranice pozemků, měřítko mapy a katastrální území. 
 

 Půdorys stavby, na kterém bude uvedeno: měřítko a rozměry stavby. Tato příloha se 
nedokládá v případě, že je přílohou projektová dokumentace předkládaná 
k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení. 

 
 

II. STEZKY 
 

 

5) BUDOVÁNÍ STEZEK  
 

Žadatel doloží v případě kontroly na místě (nedokládá při příjmu žádosti o dotaci): 
 

 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“. 

 

 V případě budování stezek (opatření II.2.4.2. a  III.1.3.) a opatření II.2.4.1.b a opatření 
III.2.2. (v případě drobných např. sakrálních staveb, které nejsou vedeny v katastru 
nemovitostí) postačuje souhlas vlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu 
s realizací projektu (pokud žadatel není zároveň vlastníkem nemovitosti). 

 
 

Další přílohy vztahující se ke stezce 
Kromě jiných povinných příloh doloží žadatel při příjmu žádostí o dotaci: 
 

 Katastrální mapu s vyznačením lokalizace předmětu projektu, kde bude uvedeno: 
měřítko, čitelná čísla pozemků, hranice pozemků, měřítko mapy a katastrální území. 
Žadatel může předložit i pomocnou přehlednou mapu s vyznačením realizace tak, aby 
byla zakreslena celá trasa.  
 

 Půdorys / nákres / vizualizaci nebo jiný přehledný plán pořizovacích výstupů s 
uvedením měřítka a vyznačením rozměrů. Tato příloha se nedokládá v případě, že je 
přílohou projektová dokumentace předkládaná k územnímu nebo stavebnímu řízení 
nebo k ohlášení. 
(Např. značení ani lavičky nejsou sice typickou stabilní technologií, ale bez katastrální 
mapy a půdorysu nelze projekt posoudit jako celek.) 



III. STABILNÍ TECHNOLOGIE 
 
 
6) POŘÍZENÍ STABILNÍ TECHNOLOGIE 
 

 V případě pořízení stabilní technologie, kdy je její instalace spojena se stavebními 
zásahy, musí mít žadatel vyřešené vlastnické vztahy k objektu dle předchozích bodů 1 
až 4 článku I. 
 

 V případě pořízení stabilní technologie, kdy její instalace není spojena se stavebními 
zásahy, se doložení vlastnických vztahů nepožaduje. Místem realizace projektu je 
místo nainstalování technologie. Vlastnický vztah se vztahuje k pořízené technologii a 
dokládá se při fyzické kontrole fakturou. V případě stěhování technologie do jiného 
místa, je potřeba předchozí souhlas Státního zemědělského intervenčního fondu. 

 
 

Další přílohy vztahující se k objektu/pozemku 
 

Kromě jiných povinných příloh doloží žadatel: 
 

 Katastrální mapu s vyznačením lokalizace předmětu projektu, kde bude uvedeno: 
měřítko, čitelná čísla pozemků, hranice pozemků, měřítko mapy a katastrální území. 
 

 Půdorys stavby, na kterém bude uvedeno: měřítko a rozměry stavby. Tato příloha se 
nedokládá v případě, že je přílohou projektová dokumentace předkládaná 
k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení. 

 
 

IV. MOBILNÍ VYBAVENÍ / STROJE 
 
7) POŘÍZENÍ MOBILNÍHO VYBAVENÍ / STROJE  
 

 V případě pořízení mobilního vybavení / stroje se vlastnické vztahy při příjmu Žádosti 
o dotaci nedokládají. Jako místo realizace projektu se do Žádosti o dotaci uvede 
adresa, kde kontrola ověří existenci pořízeného vybavení / stroje. Vlastnický vztah se 
vztahuje k pořízenému vybavení / stroji a dokládá se při fyzické kontrole fakturou. 

 
 
 

V. DALŠÍ PODMÍNKY 
 
 
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 (příloha tohoto dokumentu). 

 

 

PODPOŘENÉ STAVBY A TECHNOLOGIE  

nesmí být dále pronajímány či provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti 

projektu na účel. Ve výjimečných případech a po posouzení může SZIF další pronájem či 



provozování jiným subjektem povolit (netýká se opatření III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic, 

občanské vybavení a služby). 

 
DOKLÁDÁNÍ 
 

1) Při podání Žádosti o dotaci na MAS 
Výše uvedené skutečnosti, dokládá žadatel prostou kopií dokumentů již při podání Žádosti 
o dotaci. 
 

 

2) Kdykoliv v průběhu realizace projektu a v období udržitelnosti (tj. 5 let od data podání    
     Žádosti o proplacení). 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


