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Magistrát města Pardubice (Zprostředkující subjekt ITI)   

jako zprostředkující subjekt ITI  

(Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace) 

 

vyhlašuje 

40. výzvu k předkládání žádostí o podporu  
z Integrovaného regionálního operačního programu 

 

 

---PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY – PAMÁTKY VII--- 

 

VAZBA NA 48. VÝZVU ŘO IROP: 

ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI 

 

VAZBA NA 81. VÝZVU NOSITELE ITI: 

PAMĚŤOVÉ INSTITUCE A KULTURNÍ PAMÁTKY – PAMÁTKY VII 
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Identifikace výzvy 

Operační program Integrovaný regionální operační program 

Specifický cíl IROP 
SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje 

kulturního dědictví 

Číslo výzvy ŘO IROP 48.  

Číslo výzvy nositele ITI 81.  

Číslo výzvy ZS ITI 40.  

Opatření integrované strategie 2.3.1 Paměťové instituce a kulturní památky  

Podopatření integrované 
strategie 

2.3.1.A Paměťové instituce a kulturní památky 

Druh výzvy Průběžná 

Termíny 

Datum a čas vyhlášení výzvy ZS 
ITI 

3. 2. 2020, 14:00 

Datum a čas zpřístupnění 
formuláře žádosti o podporu 
v MS2014+  

2. 3. 2020, 14:00 

Datum a čas zahájení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

2. 3. 2020, 14:00 

Datum a čas ukončení příjmu 
žádostí o podporu v MS2014+ 

 

30. 10. 2020, 10:00 

 

O dřívějším ukončení příjmu žádostí o podporu informuje 
veřejnost a žadatele minimálně 20 pracovních dnů předem ŘO 
IROP na webových stránkách 

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy a ZS ITI na webových 
stránkách http://iti.hradec.pardubice.eu/ 
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Datum zahájení realizace 
projektu 

Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního 

právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou 

vynaloženy způsobilé. Datum zahájení realizace projektu může 
být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první 
právní úkon byl učiněn před tímto datem. 

Datum ukončení realizace 
projektu 

Nejpozději 30. 6. 2023.  

 

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti 
o podporu do MS2014+. 

Podpora 

Celková částka dotace 
z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj a státního 
rozpočtu pro výzvu 

Evropský fond pro regionální rozvoj – 218 096 801,30 Kč  
Státní rozpočet – maximálně 38 487 670,82 Kč  

Míra podpory z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a 

státního rozpočtu pro projekt 

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 % 

Státní rozpočet: 

· organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 
- 15 % 

· kraje, obce a jimi zřizované organizace – 5 % 

· organizace zakládané kraji a obcemi, dobrovolné svazky 
obcí a jimi zakládané a zřizované organizace, nestátní 
neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, 
evidované (církevní) právnické osoby a jiné 
soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není 
vytváření zisku a současně vykonávají veřejně prospěšnou 
činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví a péče o něj 

- 10 % 

· ostatní subjekty – 0 % 

Minimální a maximální výše 
celkových způsobilých výdajů 

projektu 

Minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena. 
Maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.  

Podmínky veřejné podpory 

Podpořeny budou projekty v souladu s nařízením Evropské 

komise (EU) č. 651/2014 ze 17. června 2014, kterým se 
v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité 
kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném 
znění, Oddíl 11 – Podpora kultury a zachování kulturního 
dědictví, článek 53 Podpora kultury a zachování kulturního 
dědictví. 

Forma podpory Dotace – ex-post financování  
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Převod finančních prostředků – ex-post financování 
(pro organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace) 

Zacílení podpory 

Typy podporovaných projektů 

- Obnova památek 

- Restaurování části památek a mobiliářů 

- Odstraňování přístupových bariér 

- Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení 
- Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování 

nových expozic a depozitářů 

- Digitalizace památek a mobiliářů 

- Obnova parků a zahrad u souboru památek 

- Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů 
sociálního, technického a technologického zázemí 

Území realizace  

Území vymezené ve Strategii integrované územní investice 
Hradecko-pardubické aglomerace (kapitola 5.3, resp. kapitola 

5.5), přičemž rozhodující není sídlo žadatele, ale místo 
realizace projektu. 

(Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace je umístěna na 
webových stránkách Hradecko-pardubické aglomerace - 

http://iti.hradec.pardubice.eu). 
Území aglomerace (obec zahrnutá do aglomerace ve strategii 
ITI) musí mít z realizace projektu prokazatelně úplný nebo 
převažující prospěch. 

Oprávnění žadatelé 

Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle 
zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob 
nepodnikajících. 

Cílová skupina 
Návštěvníci, vlastníci památek, subjekty s právem 
hospodaření, místní obyvatelé a podnikatelé. 
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Věcné zaměření 

Podporované aktivity 

Revitalizace a zatraktivnění: 

· národních kulturních památek k 1. 1. 2014, 

· památek evidovaných v Indikativním seznamu národních 
kulturních památek k 1. 1. 2014 

 

Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení 
jako volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací 
a stravovací zařízení. 

Indikátory 

9 10 05 - Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných 
kulturních a přírodních památek a atrakcí  

9 05 01 - Počet revitalizovaných památkových objektů 

Náležitosti žádosti o podporu 

Povinné přílohy 

Povinné přílohy žádosti o podporu vyplňuje žadatel v souladu 

se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných 
projektů ITI pro specifický cíl 3.1, výzva č. 48 Řídicího orgánu 
Integrovaného regionálního operačního programu (verze 1.4, 

platnost od 3. 12. 2019), kapitola 3.2.3.   

 

Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu 

s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI 
Žadatel použije vzor, který je přílohou č. 3 této výzvy. 

 

Další přílohy vyžadované ZS ITI nad rámec příloh uvedených ve 
výzvě č. 48 Řídicího orgánu: 

Studie proveditelnosti – doplňující informace pro hodnocení 
prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

Žadatel má povinnost zpracovat a předložit tuto přílohu dle 
vzoru uvedeného v této výzvě (příloha č. 2). 

Povinnou přílohu je nutné uložit do ISKP14+ na záložku 
„Dokumenty“. 
 

Dokumentace k zakázkám vyžadovaná ZS ITI 

Ve výzvě je požadováno ukončení zadávacích a výběrových 

řízení na veškeré hlavní aktivity projektu: 

a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních 

aktivit (dle výše ZV na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném 
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v projektové žádosti), budou doloženy všechny uzavřené 

smlouvy o dílo na stavební práce. 

b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit 

(dle výše ZV na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném 

v projektové žádosti), budou doloženy všechny uzavřené 

kupní smlouvy na dodávky. 

Uvedenou dokumentaci (uzavřené smlouvy) je nutné uložit 
do ISKP14+ prostřednictvím modulu „Veřejné zakázky“ 

k odpovídající zakázce. V případě, že žadatel v rámci projektu 
nerealizuje žádné zadávací nebo výběrové řízení, je tato 
příloha pro něj nerelevantní. 
 

Stavební povolení/ohlášení 
Žadatel doloží stavební povolení s nabytím právní moci nebo 
souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo 
účinnou veřejnoprávní smlouvu nahrazující stavební povolení.  
Povinnou přílohu je nutné uložit do ISKP14+ na záložku 
„Dokumenty“. 
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, 
které podléhají povinnosti stavebního povolení/ohlášení, je 
tato příloha nerelevantní. 

Způsobilé výdaje 

Věcná způsobilost 

Žadatel se řídí do vydání právního aktu Obecnými 
a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných 
projektů pro výzvu č. 48 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení 
výzvy, tj. Obecnými pravidly (verze 1.13, platnost 

od 15. 10. 2019), Specifickými pravidly (verze 1.4, platnost 

od 3. 12. 2019). V době realizace, tj. od data vydání právního 
aktu, se příjemce řídí vždy aktuální verzí výše uvedených 
Pravidel. 

Časová způsobilost 1. 1. 2014 - 30. 6. 2023 

Informace o křížovém financování Křížové financování není možné. 
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Další detaily výzvy 

Provádění změn výzvy 

ZS ITI má možnost provádět změny ve výzvě. O změně pravidel 
výzvy (včetně případné změny kritérií pro hodnocení 
integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace) jsou žadatelé a příjemci 
informováni prostřednictvím MS2014+. 
Změna je zároveň zveřejněna na webových stránkách  

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy a na webových stránkách ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace  
http://iti.hradec.pardubice.eu/. 

Podmínky pro případnou změnu výzvy jsou uvedeny v kapitole 
2.2 Obecných pravidel (verze 1.13, platnost od 15. 10. 2019). 

Změny ve výzvě se nevztahují na žádosti o podporu, které již 
žadatelé podali. 

Příjmy projektu 

Podporované projekty podléhají pravidlům veřejné podpory 
a jsou vyloučeny z aplikace čl. 61 a 65 Obecného nařízení. 
Maximální výše investiční podpory se stanoví jako rozdíl 
celkových způsobilých výdajů a diskontovaných čistých příjmů, 
tj. rozdílu diskontovaných provozních příjmů a diskontovaných 
provozních výdajů za dobu životnosti projektu (referenční 
období). 

Způsob hodnocení 

Hodnocení žádostí probíhá průběžně po jejich podání 
v MS2014+. Žádosti musí splnit všechny podmínky stanovené 
výzvou a Specifickými pravidly 48. výzvy k předkládání žádostí 
o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 

(verze 1.4, platnost od 3. 12. 2019) a projít procesem hodnocení 
(kontrola formálních náležitostí, přijatelnosti). Kritéria 
pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných 
prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace, 
tj. kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a kontrolu 
přijatelnosti projektu jsou uvedena v příloze č. 1 výzvy 

(v členění na kritéria napravitelná a nenapravitelná). Věcné 
hodnocení nebude prováděno. Žádosti o podporu, které splní 
kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, budou předány 
na Centrum pro regionální rozvoj České republiky k provedení 
závěrečného ověření způsobilosti projektu. 

Podrobný popis procesu hodnocení je uveden v Obecných 
pravidlech pro žadatele a příjemce (v kapitole 3 Hodnocení 
a výběr projektů, verze 1.13, platnost od 15. 10. 2019) 

a ve Specifických pravidlech 48. výzvy k předkládání žádostí 
o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 
(v kapitole 6 Hodnocení a výběr projektů, verze 1.4, platnost 

od 3. 12. 2019). 
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Kritéria pro výběr projektů ZS ITI 

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných 
prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace tvoří 
přílohu č. 1 výzvy. 

Další specifika výzvy 

 

1.  

Projekt v této výzvě musí naplnit minimální hodnoty 
následujících indikátorů: 
9 05 01 - Počet revitalizovaných památkových objektů – 1 

2. 

Indikátor 9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu návštěv 
podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí 

Projekt předložený do této výzvy musí splnit požadavek, aby 
za každých 17 000 Kč požadované dotace z EU naplnil indikátor 
9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných 
kulturních a přírodních památek a atrakcí minimálně ve výši 
1 osoba. 

Spolupráce s projekty realizovanými v areálu Gočárových 
mlýnů 

Žadatel, který předkládá žádost o podporu s místem realizace 

v areálu Gočárových mlýnů, konkrétně v katastrálním území 

Pardubice, parcelní č.: stavební 1617/2, st. 1617/3, poz. 5206, 

p. 5262, poz. 520/4, poz. 520/6, st. 7416 (dále jen Areál 

Gočárových mlýnů) uvede do Studie proveditelnosti - doplňující 

informace pro hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-

pardubické aglomerace způsob, jak bude v době udržitelnosti 

projektu spolupracovat s dalšími projekty v Areálu Gočárových 

mlýnů, které, dle zápisů z pracovní skupiny ITI Hradecko-

pardubické aglomerace, plánují žadatelé předložit do výzev ITI 

Hradecko-pardubické aglomerace. 

Dokumentace k zakázkám vyžadovaná ZS ITI 

Ve výzvě je požadováno ukončení zadávacích a výběrových 

řízení na veškeré hlavní aktivity projektu: 

a) V případě, že stavební práce tvoří alespoň 40 % hlavních 

aktivit (dle výše ZV na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném 

v projektové žádosti), budou doloženy všechny uzavřené 

smlouvy o dílo na stavební práce. 

b) V případě, že dodávky tvoří více než 60 % hlavních aktivit 

(dle výše ZV na hlavní aktivity v rozpočtu uvedeném 

v projektové žádosti), budou doloženy všechny uzavřené 

kupní smlouvy na dodávky. 
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Uvedenou dokumentaci (uzavřené smlouvy) je nutné uložit 
do ISKP14+ prostřednictvím modulu „Veřejné zakázky“ 

k odpovídající zakázce. V případě, že žadatel v rámci projektu 
nerealizuje žádné zadávací nebo výběrové řízení, je tato příloha 
pro něj nerelevantní. 

Forma a způsob podání žádosti 
o podporu 

Elektronické podání prostřednictvím MS2014+ na adrese 

https://mseu.mssf.cz  

Odkaz na Obecná a Specifická 
pravidla výzvy ŘO IROP 

Obecná a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 
integrovaných projektů ITI pro specifický cíl 3.1, výzva č. 48 

Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního 
programu:   

https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-48-

Zefektivneni-prezentace,-posileni-ochra 

Obecná pravidla (verze 1.13, platnost od 15. 10. 2019),  

Specifická pravidla (verze 1.4, platnost od 3. 12. 2019) 

Kontakty pro poskytování 
informací 

Zprostředkující subjekt ITI 
ZS ITI poskytuje konzultace z hlediska souladu žádosti 
o podporu s výzvou ZS ITI. 

Ing. Petra Applová, Ph.D.,  tel. 466 859 613, 

Petra.Applova@mmp.cz  

Ing. Eva Holingerová, tel. 466 859 537, 

Eva.Holingerova@mmp.cz  

Ing. Barbora Hanušová, tel 466 859 614, 

Barbora.Hanusova@mmp.cz  

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky  
poskytují informace ke zpracování žádosti o podporu a jejímu 
souladu s výzvou ŘO IROP. 

Aktuální kontakty jsou k dispozici na webových stránkách 

https://www.crr.cz/kontakty/uzemni-pracoviste/. 

Seznam příloh výzvy 

1. Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů 
realizovaných prostřednictvím integrovaných územních 
investic (ITI) ITI Hradecko-pardubické aglomerace.  

2. Studie proveditelnosti – doplňující informace pro 
hodnocení prováděné ZS ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace. 

3. Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu  s 

projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem ITI 



PŘÍLOHA 1 VÝZVY Č. 40 ZS ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 

1 

 

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných 
prost ednictvím integrovaných územních investic (ITI)  

ITI Hradecko-pardubická aglomerace 

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů se člení na nenapravitelná a na napravitelná a jsou v p íloze barevně odlišena: 

  
Nenapravitelná kritéria hodnocení - v p ípadě nesplnění alespoň jednoho kritéria s p íznakem „nenapravitelné“ je žádost o podporu vyloučena z dalšího procesu 
hodnocení bez možnosti doplnění. 

  Napravitelná kritéria hodnocení - v p ípadě nesplnění kritéria je žadatel vyzván k doplnění. 

Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Hradecko-pardubické aglomerace 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 
ízení výzev, hodnocení a 

výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Žádost o podporu je podána v p edepsané 
formě. 

 

ANO – Žádost o podporu je podána v p edepsané formě a 
obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s p ílohami). 

NE - Žádost o podporu není podána v p edepsané formě a 
obsahově splňuje všechny náležitosti (soulad žádosti s p ílohami). 

• žádost o podporu 

• specifická pravidla pro žadatele 
a p íjemce  

Žádost o podporu je podepsána 
oprávněným zástupcem žadatele.  

ANO – Žádost v elektronické podobě je podepsána statutárním 
zástupcem nebo pově eným zástupcem žadatele. 

NE – Žádost v elektronické podobě není podepsána statutárním 
zástupcem nebo pově eným zástupcem žadatele. 

• žádost o podporu 

• p íloha žádosti – pově ení 

Jsou doloženy všechny povinné p ílohy 
a obsahově splňují náležitosti požadované 
ve specifických pravidlech pro žadatele 
a p íjemce a ve výzvě zprost edkujícího 
subjektu ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace (dále jen ZS ITI Hradecko-

pardubické aglomerace). 

 

ANO – K žádosti jsou doloženy všechny povinné p ílohy podle 

výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace, které obsahově 
splňují náležitosti, požadované ve specifických pravidlech pro 
žadatele a p íjemce a ve výzvě ZS ITI. 

NE – K žádosti nejsou doloženy všechny povinné p ílohy podle 

výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace nebo doložené 
p ílohy obsahově nesplňují náležitosti, požadované ve 

specifických pravidlech pro žadatele a p íjemce a ve výzvě ZS ITI. 

• text výzvy ZS ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

• žádost o podporu 

• p ílohy žádosti o podporu  

• specifická pravidla pro žadatele 

a p íjemce 
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Byla ukončena zadávací a výběrová ízení 
na hlavní aktivity projektu a k žádosti 
o podporu byly doloženy uzav ené smlouvy 

o dílo, resp. kupní smlouvy. 

pot ebnost 

účelnost 

ANO – Byla ukončena zadávací a výběrová ízení na hlavní 
aktivity projektu: 

a) V p ípadě, že stavební práce tvo í alespoň 40 % hlavních 
aktivit (dle výše ZV na hlavní aktivity v rozpočtu 
uvedeném v projektové žádosti), byly doloženy všechny 
uzav ené smlouvy o dílo na stavební práce. 

b) V p ípadě, že dodávky tvo í více než 60 % hlavních 
aktivit (dle výše ZV na hlavní aktivity v rozpočtu 
uvedeném v projektové žádosti), byly doloženy všechny 

uzav ené kupní smlouvy na dodávky. 

NE – Nebyla ukončena zadávací a výběrová ízení na hlavní 
aktivity projektu: 

a) V p ípadě, že stavební práce tvo í alespoň 40 % hlavních 
aktivit (dle výše ZV na hlavní aktivity v rozpočtu 
uvedeném v projektové žádosti), nebyly doloženy 

všechny uzav ené smlouvy o dílo na stavební práce. 

b) V p ípadě, že dodávky tvo í více než 60 % hlavních 
aktivit (dle výše ZV na hlavní aktivity v rozpočtu 
uvedeném v projektové žádosti), nebyly doloženy 

všechny uzav ené kupní smlouvy na dodávky. 

NERELEVANTNÍ – Ve výzvě ZS ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace nebyla stanovena povinnost ukončit zadávací ízení 
na hlavní aktivitu projektu p ed p edložením žádosti o podporu 

nebo stavební práce tvo í méně než 40 % hlavních aktivit a 

dodávky tvo í méně než 60 % hlavních aktivit projektu. 

• žádost o podporu 

• smlouvy s vybranými 
dodavateli 
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Obecná kritéria p ijatelnosti pro integrované projekty ITI Hradecko-pardubické aglomerace  

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 

ízení výzev, hodnocení 
a výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

Projekt je svým zamě ením v souladu 
s cíli a podporovanými aktivitami 
výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace. 

pot ebnost 

účelnost 

ANO – Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami specifického cíle IROP 
a výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

NE – Projekt není v souladu s cíli a podporovanými aktivitami specifického cíle IROP 
a výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

• text výzvy ZS ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

• specifická pravidla pro 
žadatele a p íjemce 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 

Projekt je v souladu s podmínkami 
výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace. 

soulad s horizontálními 
kritérii 

pot ebnost 

účelnost 

efektivnost 

ANO – Projekt je v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace. 

NE – Projekt není v souladu s podmínkami výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace. 

• text výzvy ZS ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

• specifická pravidla pro 
žadatele a p íjemce 

• studie proveditelnosti 

• Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

Žadatel splňuje definici oprávněného 
p íjemce pro p íslušný specifický cíl 
a výzvu ZS ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace. 

pot ebnost 

účelnost 

ANO – Žadatel splňuje definici oprávněného p íjemce pro p íslušný specifický cíl 
IROP a výzvu ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

NE – Žadatel nesplňuje definici oprávněného p íjemce pro p íslušný specifický cíl 
IROP a výzvu ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

• text výzvy ZS ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

• specifická pravidla pro 
žadatele a p íjemce 

• žádost o podporu 

• doklad o právní subjektivitě 

žadatele 

Projekt respektuje minimální 
a maximální hranici celkových 
způsobilých výdajů, pokud jsou 

výzvou ZS ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace stanoveny. 

efektivnost 

účelnost 

hospodárnost 

ANO – Projekt respektuje hranici minimálních a maximálních celkových způsobilých 
výdajů. 

NE – Projekt nerespektuje hranici minimálních a maximálních celkových způsobilých 
výdajů. 

NERELEVANTNÍ – Výzvou ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace nebyly hranice 

stanoveny. 

• text výzvy ZS ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

• rozpočet projektu 

• specifická pravidla pro 
žadatele a p íjemce 

• studie proveditelnosti 
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Projekt respektuje limity způsobilých 
výdajů, pokud jsou stanoveny. 

efektivnost 

účelnost 

hospodárnost 

ANO – Projekt respektuje limity způsobilých výdajů.  

NE – Projekt nerespektuje limity způsobilých výdajů. 

NERELEVANTNÍ – Limity nebyly stanoveny. 

• text výzvy O IROP  
• text výzvy ZS ITI 
• rozpočet projektu  
• specifická pravidla výzvy 

pro žadatele a p íjemce  
• studie proveditelnosti 

Projekt nemá negativní vliv 
na žádnou z horizontálních priorit 
IROP (udržitelný rozvoj, rovné 
p íležitosti a zákaz diskriminace, 
rovnost mužů a žen).  
 

soulad s horizontálními 
kritérii 

ANO – Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má 
pozitivní nebo neutrální vliv).  
 

NE – Projekt má negativní vliv na některou z horizontálních priorit IROP.  

• žádost o podporu 

• doklad o posouzení vlivu 
projektu na životní 
prost edí (dále jen EIA)  

• studie proveditelnosti  

Žadatel má zajištěnou 
administrativní, finanční a provozní 
kapacitu k realizaci a udržitelnosti 
projektu. 

proveditelnost 

účelnost 

ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k 
realizaci a udržitelnosti projektu. 

NE - Žadatel nemá zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k 
realizaci a udržitelnosti projektu. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 

Pot ebnost realizace projektu je 
odůvodněná. 

pot ebnost 

ANO – Žadatel ádně odůvodnil pot ebu projektu a ta je v souladu se Strategií a se 

zněním výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

NE – Žadatel nezdůvodnil pot ebnost projektu nebo ze zdůvodnění vyplývá, že 
realizace projektu není v souladu se Strategií a se zněním výzvy ZS ITI Hradecko-

pardubické aglomerace. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 

• Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

• výzva ZS ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

Statutární zástupce žadatele je 
trestně bezúhonný. 

riziko podvodu 

ANO – Žadatel - statutární zástupci nebo osoba pově ená doložili čestné prohlášení 
(dotační podvod, poškozování zájmů EU). 

NE – Žadatel nedoložil čestné prohlášení. 
• čestné prohlášení  

Žádost o podporu odpovídá 
projektovému záměru, ke kterému 
vydal své vyjád ení ídící výbor ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace 

(dále V ITI). 

riziko podvodu 

ANO – Žádost o podporu a projektový záměr se shodují v údajích: žadatel, popis 
projektu, hodnoty indikátorů. Zároveň výše dotace z EU v žádosti o podporu 
nep evyšuje částku uvedenou v projektovém záměru. 

NE - Žádost o podporu a projektový záměr se neshodují v některém z údajů: žadatel, 
popis projektu, hodnoty indikátorů, nebo výše dotace z EU v žádosti o podporu 
p evyšuje částku uvedenou v projektovém záměru. 

• žádost o podporu 

• vyjád ení ídícího výboru 
ITI  

• projektový záměr 
• čestné prohlášení žadatele 

o souladu žádosti o 

podporu s projektovým 
záměrem, projednaným 

V ITI 
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Projekt je v souladu s tematickým 
zamě ením Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace, 
strategickým cílem a některým z jeho 

specifických cílů, opat ení a 
podopat ení. 

účelnost 

ANO - Projekt je v souladu s tematickým zamě ením Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, 
opat ení a podopat ení. 

NE - Projekt není v souladu s tematickým zamě ením Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů, 
opat ení a podopat ení. 

• žádost o podporu 

• Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

Požadovaná dotace v žádosti o 
podporu nep evyšuje volnou finanční 
alokaci z EFRR dané výzvy ZS ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace. 

hospodárnost 

ANO – Požadovaná dotace z EFRR v žádosti o podporu nep evyšuje volnou finanční 
alokaci z EFRR výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

NE – Požadovaná dotace z EFRR v žádosti o podporu p evyšuje volnou finanční 
alokaci z EFRR výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

NERELEVANTNÍ - Ve výzvě ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace nebyla 
stanovena podmínka, aby požadovaná dotace v žádosti o podporu nep evýšila 
volnou finanční alokaci z EFRR dané výzvy ZS ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace. 

• text výzvy ZS ITI 
Hradecko-pardubické 
aglomerace 

• žádost o podporu 

• rozpočet projektu  

• Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají 
cílům projektu. 

účelnost 
ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. 

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají cílům projektu. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 

Projekt se podílí na naplnění 
indikátorů p íslušného opat ení ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace a 

dané výzvy ZS ITI Hradecko-

pardubické aglomerace. 

účelnost 

ANO - Projekt se podílí na naplnění indikátorů p íslušného opat ení a dané výzvy ZS 
ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

NE - Projekt se nepodílí na naplnění indikátorů p íslušného opat ení a dané výzvy 
ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti  

• Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 
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Projekt bude realizován na území 
Hradecko-pardubické aglomerace. 

účelnost 

pot ebnost 

ANO – Z informací obsažených v žádosti o podporu vyplývá, že projekt 
bude realizován na území Hradecko-pardubické aglomerace. 

NE - Z informací obsažených v žádosti o podporu nevyplývá, že projekt 
bude realizován na území Hradecko-pardubické aglomerace. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 

• Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 

Projekt je v souladu s finančním plánem 
Strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace. 

proveditelnost 

ANO – Z informací obsažených v žádosti o podporu vyplývá, že p íjemce  

do 1řti měsíců od p edložení žádosti o podporu p edloží žádosti o platbu 
minimálně ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,  

do 31 měsíců od p edložení žádosti o podporu p edloží žádosti o platbu 
minimálně ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů projektu,  

do 43 měsíců od p edložení žádosti o podporu p edloží žádosti o platbu 
minimálně ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů projektu,  

do 55ti měsíců od p edložení žádosti o podporu p edloží žádosti o platbu 
minimálně ve výši 40 % celkových způsobilých výdajů projektu 

a do 67mi měsíců od p edložení žádosti o podporu p edloží žádosti 
o platbu minimálně ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

NE - Z informací obsažených v žádosti o podporu vyplývá, že p íjemce 

do 1řti měsíců od p edložení žádosti o podporu nep edloží žádosti 
o platbu minimálně ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu,  

do 31 měsíců od p edložení žádosti o podporu nep edloží žádosti o platbu 
minimálně ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů projektu,  

do 43 měsíců od p edložení žádosti o podporu nep edloží žádosti o platbu 
minimálně ve výši 30 % celkových způsobilých výdajů projektu,  

do 55ti měsíců od p edložení žádosti o podporu nep edloží žádosti 
o platbu minimálně ve výši 40 % celkových způsobilých výdajů projektu 

a do 67mi měsíců od p edložení žádosti o podporu nep edloží žádosti 
o platbu minimálně ve výši 50 % celkových způsobilých výdajů projektu. 

NERELEVANTNÍ - Ve výzvě ZS ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
nebyla stanovena povinnost souladu finančního plánu projektu 
s finančním plánem Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace. 

• žádost o podporu 

• Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace 
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Kritéria podle specifických cílů pro integrované projekty ITI Hradecko-pardubické aglomerace  

Specifický cíl 3.1 IROP - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví  

Název kritéria  

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro 

ízení výzev, hodnocení a 
výběr projektů 

Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

aktivita REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK - SPECIFICKÁ KRITÉRIA P IJATELNOSTI 

Projekt p ispěje ke zvýšení počtu 
návštěv památky v roce následujícím 
po roce ukončení projektu alespoň o 
1000 oproti stavu p ed zahájením 
projektu. 

účelnost 
pot ebnost 

ANO - Z informací obsažených v žádosti o podporu a ve studii 
proveditelnosti vyplývá, že projekt p ispěje ke zvýšení počtu 
návštěv podpo ené památky v roce následujícím po roce 
ukončení projektu alespoň o 1000 oproti počtu návštěv 
za kalendá ní rok p edcházející roku, ve kterém byl projekt 
zahájen.   
NE - Z informací obsažených v žádosti o podporu a ve studii 
proveditelnosti nevyplývá, že projekt p ispěje ke zvýšení počtu   
návštěv podpo ené památky v roce následujícím po roce 
ukončení projektu alespoň o 1000 oproti počtu návštěv 
za kalendá ní rok p edcházející roku, ve kterém byl projekt 
zahájen.  
NERELEVANTNÍ – Projekt není zamě en na aktivitu Revitalizace 

vybraných památek. 

• studie proveditelnosti 

• žádost o podporu 

• Strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace 

Realizací projektu budou 
zp ístupněny prostory pro vzdělávací 
nebo kulturní nebo kreativní aktivity. 

účelnost 
pot ebnost 

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá, 
že realizací projektu budou zp ístupněny prostory pro vzdělávací 
nebo kulturní nebo kreativní aktivity v rámci naplňování Strategie 
ITI Hradecko-pardubické aglomerace, specifický cíl 2.3 

Rozvinout kulturní a kreativní oblast. 
NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá, 
že realizací projektu budou zp ístupněny prostory pro vzdělávací 
nebo kulturní nebo kreativní aktivity v rámci naplňování Strategie 
ITI Hradecko-pardubické aglomerace, specifický cíl 2.3 
Rozvinout kulturní a kreativní oblast. 
NERELEVANTNÍ – Projekt není zamě en na aktivitu Revitalizace 
vybraných památek. 

• studie proveditelnosti 

• žádost o podporu 

• Strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace 
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Projekt má silnou vazbu na specifický 
cíl 2.1 Podpo it odborné a inkluzivní 
vzdělávání v aglomeraci nebo na 

specifický cíl 2.2 Rozvíjet a 
propojovat výzkumnou a aplikační 
základnu aglomerace. 

účelnost 
pot ebnost 

ANO - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti vyplývá, 
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu, tedy naplní 
minimálně jednu z aktivit specifického cíle 2.1 Podpo it odborné 
a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci:  

- využití zdrojů paměťových institucí ve vzdělávání, 
- rozvoj kulturní úrovně a kreativity žáků/studentů,  
- sociální/inkluzivní funkce aktivit v rámci kulturních 

a kreativních institucí 
 

nebo specifického cíle 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou 
a aplikační základnu aglomerace, tedy naplnit minimálně jednu 
z aktivit:  

- paměťové instituce jako zdroj know-how pro podniky, 

- uplatnění výzkumného potenciálu paměťových institucí,  
v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli 
2.1, 2.2 a 2.3. 

NE - Z informací obsažených ve studii proveditelnosti nevyplývá, 
že výstupy projektu budou mít silnou vazbu, tedy naplní 
minimálně jednu z aktivit specifického cíle 2.1 Podpo it odborné 
a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci:  

- využití zdrojů paměťových institucí ve vzdělávání, 
- rozvoj kulturní úrovně a kreativity žáků/studentů,  
- sociální/inkluzivní funkce aktivit v rámci kulturních 

a kreativních institucí 
 

nebo specifického cíle 2.2 Rozvíjet a propojovat výzkumnou 
a aplikační základnu aglomerace, tedy naplní minimálně jednu 
z aktivit:  

- paměťové instituce jako zdroj know-how pro podniky, 

- uplatnění výzkumného potenciálu paměťových institucí,  
v rámci naplňování Strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace, viz koincidenční matice vazeb mezi specifickými cíli 
2.1, 2.2 a 2.3. 

NERELEVANTNÍ – Projekt není zamě en na aktivitu Revitalizace 
vybraných památek. 

• studie proveditelnosti 

• žádost o podporu 

• Strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace 

  



PŘÍLOHA 1 VÝZVY Č. 40 ZS ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE 

9 

 

Památka, p ípadně její část, dotčená 
realizací projektu je ze stavebně 
technického hlediska 
v nevyhovujícím technickém stavu. 

účelnost 
pot ebnost 

ANO – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti 

a ve stavebně technickém průzkumu vyplývá, že památka, 
p ípadně její část, která je dotčená projektem, 
je  v nevyhovujícím technickém stavu.  
NE – Z informací obsažených ve studii proveditelnosti 
a ve stavebně technickém průzkumu nevyplývá, že památka, 
p ípadně její část, která je dotčená projektem, 
je  v nevyhovujícím technickém stavu. 
NERELEVANTNÍ – Projekt není zamě en na revitalizaci 
památky. 

• stavebně technický průzkum 

• projektová dokumentace stavby 

• studie proveditelnosti 

• žádost o podporu 

• Strategie ITI Hradecko-pardubické 
aglomerace 

Projekt není zamě en na podporu 
komerčních turistických za ízení, jako 
jsou volnočasová za ízení, lázeňské 
provozy, ubytovací a stravovací 
za ízení. 

účelnost 

ANO - Projekt není zamě en na podporu komerčních turistických 
za ízení, jako jsou volnočasová za ízení, lázeňské provozy, 
ubytovací a stravovací za ízení. 
NE - Projekt je zamě en na podporu komerčních turistických 
za ízení, jako jsou volnočasová za ízení, lázeňské provozy, 
ubytovací a stravovací za ízení. 
NERELEVANTNÍ – Projekt není zamě en na aktivitu Revitalizace 
vybraných památek. 

• žádost o podporu 

• studie proveditelnosti 

Památka je uvedena na některém 
ze seznamů: 
• Seznam světového dědictví 
UNESCO 

• Indikativní seznam světového 
dědictví UNESCO (kategorie kulturní 
dědictví) 
• Seznam národních kulturních 

památek k 1. 1. 2014 

• Indikativní seznam národních 
kulturních památek k 1. 1. 2014 

účelnost 

ANO - Památka, která je p edmětem projektu, je uvedena 

na některém ze seznamů. 
NE - Památka, která je p edmětem projektu, není uvedena 
na některém ze seznamů. 
NERELEVANTNÍ – Projekt není zamě en na revitalizaci 
památek. 

• Seznam světového dědictví 
UNESCO 

• Indikativní seznam světového 
dědictví UNESCO (kategorie kulturní 
dědictví) 

• Seznam národních kulturních 
památek  
k 1. 1. 2014    

• Indikativní seznam národních 
kulturních památek k 1. 1. 2014 

aktivita REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK - KRITÉRIA V CNÉHO HODNOCENÍ 

Věcné hodnocení nebude prováděno 
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STUDIE PROVEDITELNOSTI 

DOPLŇUJÍCÍ )NFORMACE PRO (ODNOCENÍ PROVÁDĚNÉ ZS )T) 
HRADECKO-PARDUB)CKÉ AGLOMERACE 

1. Soulad žádosti o podporu se zaměřením Strategie integrované územní 
investice Hradecko-pardubické aglomerace integrované strategie  

• Popis souladu s te ati ký  za ěře í  i tegrova é strategie – tedy se strategi ký  íle  

„Chytrá a kreativ í aglo era e“, se spe ifi kým íle  „Rozvi out kultur í a kreativ í o last“, 
s  opatře í  „Pa ěťové i stitu e a kultur í pa átky“ a s podopatře ím i tegrova é strategie 
„Pa ěťové i stitu e a kultur í pa átky“. 

2. Zvýšení počtu návštěv památky 

• Žadatel uvede i for a e, ze který h ude vyplývat, že projekt přispěje ke zvýše í počtu 
ávštěv podpoře é pa átky – ko krét ě, že počet ávštěv v ro e ásledují í  po ro e 

uko če í projektu je alespoň o  000 větší ež v kale dář í  ro e před házejí ím roku, 

ve které  yl projekt zaháje . 

3. Zpřístupnění prostor pro vzdělávací nebo kulturní nebo kreativní aktivity 

• Žadatel popíše, zda realiza í projektu dojde k zpřístup ě í prostor pro vzděláva í, kultur í 
e o kreativ í aktivity v rá i aplňová í Strategie ITI Hrade ko-pardu i ké aglo era e, 

spe ifi ký íl .  Rozvi out kultur í a kreativ í o last. 

4. Vazba projektu na opatření specifického cíle 2.1 Podpořit odborné 
a inkluzivní vzdělávání v aglomeraci nebo na specifický cíl 2.2 Rozvíjet 
a propojovat výzkumnou a aplikační základnu aglomerace 

• Žadatel popíše výstupy projektu, který i dojde k apl ě í i i ál ě jed é z aktivit 

spe ifi kého íle .  Podpořit od or é a i kluziv í vzdělává í v aglomeraci:  

o využití zdrojů pa ěťový h i stitu í ve vzdělává í;  
o rozvoj kultur í úrov ě a kreativity žáků/stude tů;  
o so iál í/i kluziv í fu k e aktivit v rá i kultur í h a kreativ í h i stitu í; 

e o spe ifi kého íle .  Rozvíjet a propojovat výzku ou a aplikač í základ u aglo era e:  

o pa ěťové i stitu e jako zdroj know-how pro podniky; 

o uplat ě í výzku ého pote iálu pa ěťový h i stitu í 

v rá i aplňová í Strategie i tegrova é úze í i vesti e Hrade ko-pardu i ké aglo era e. 
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5. Stavebně technický stav památky 

• Žadatel popíše stave ě te h i ký stav o jektu, případ ě jeho části – a základě provede ého 
stave ě te h i kého průzku u. 

6. (lavní aktivity - rozdělení způsobilých výdajů rozpočtu projektu na stavební 
práce, dodávky a služby 

U položek rozpočtu projektu, které představují hlav í aktivity projektu, uveďte do ta ulky 

releva t í údaje v rozděle í dle před ětu vše h zadáva í h/vý ěrový h říze í, a to: a stave í 
prá e, dodávky, služ y.  

Před ět zadáva ího/ 
vý ěrového říze í

Název zadáva ího/ 
vý ěrového říze í

Kód položky 
dle rozpočtu 
v MS 4+

Výše způso ilý h 
výdajů včet ě DPH

Podíl a 
hlav í h 

aktivitá h 
projektu (%)

stave í prá e
stave í prá e
stave í prá e
stavba celkem 0 –

dodávka
dodávka
dodávka

dodávky elke 0 –
služ y elke –

0 0,00%HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU CELKEM  

V případě, že stave í prá e tvoří alespoň  % hlav í h aktivit, dle výše způso ilý h výdajů a 
hlav í aktivity v rozpočtu, příje e doloží vše h y uzavře é s louvy o dílo a stave í prá e 
k žádosti o podporu.  

V případě, že dodávky tvoří ví e ež 6  % hlav í h aktivit, dle výše způso ilý h výdajů a hlav í 
aktivity v rozpočtu, příje e doloží vše h y uzavře é kup í s louvy a dodávky k žádosti 
o podporu. 

Uvedenou dokumentaci uzavře é s louvy  je ut é uložit do ISKP + prostřed i tví  odulu 

„Veřej é zakázky“ k odpovídají í zakáz e. V případě, že žadatel v rá i projektu erealizuje 
žád é zadáva í e o vý ěrové říze í, je tato příloha pro ěj ereleva t í. 

7. Spolupráce s projekty realizovanými v areálu Gočárových mlýnů 

Žadatel, který předkládá žádost o podporu s íste  realiza e v areálu Gočárový h lý ů, uvede 
způso , jak ude v do ě udržitel osti projektu spolupra ovat s další i projekty v Areálu 
Gočárový h lý ů, které, dle zápisů z pra ov í skupi y ITI Hrade ko-pardu i ké aglo era e, 
plá ují žadatelé předložit do výzev ITI Hrade ko-pardu i ké aglo era e. 
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Pro žadatele, kteří epředkládají žádost o podporu s íste  realiza e v areálu Gočárový h 
lý ů, je tato kapitola ereleva t í. 



PŘÍLOHA 3 VÝZVY Č. 40 ZS ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE

 

 

    Strana 1 z 1 

 

Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým 
záměrem projednaným ídicím výborem ITI  
 

 

Prohlašuji, že žádost o podporu projektu ……………………………….. (název projektu uvedený IS 

KP14+) se shoduje s projektovým záměrem ………………………. (název) projednaným dne 
………………………….. ídicím výborem ITI Hradecko-pardubické aglomerace, a to v údajích: žadatel, 
popis projektu, hodnoty indikátorů, a zároveň výše dotace z EU v žádosti o podporu nep evyšuje částku 
uvedenou v projektovém záměru. 

Svým podpisem potvrzuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

Datum  
  

  

 

Jméno a podpis osoby 
oprávněné zastupovat 
žadatele 

  
Razítko (pokud je 

součástí podpisu 
žadatele) 

  

 

 

 

 

Obchodní jméno (Jméno 
žadatele):  

Sídlo (Adresa žadatele):  

IČ (Datum narození):  

Statutární zástupce (Osoba 
oprávněná jednat):   


