
 
  

 

 

Výzva  
 

k předkládání žádostí o poskytnutí dotací v roce 2019 
z programu 117D05 Podpora územně plánovacích činností obcí 

 

Dne 5. listopadu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“) vyhlašuje výzvu 
k podávání žádostí o dotaci z programu 117D05 Podpora územně plánovacích činností obcí pro 
podprogram: 

 117D0510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí 

dotační titul Územní plán 

 

Číslo výzvy 

1/2018/117D0510 

Cíl programu 

Hlavním cílem programu Podpora územně plánovacích činností obcí (dále jen „program“) je 
přispět ke koncepčnímu územnímu rozvoji prostřednictvím systémové dotace na zpracování 
územních plánů.  

Oprávnění žadatelé 

Příjemcem dotace je obec na území ČR (mimo ORP, hl. město Prahu a mimo obce, které 
pořídily/pořizují územní plán a byly/jsou příjemcem dotace na pořízení návrhu územního plánu 
z IOP/IROP nebo z Programu rozvoje venkova), která nemá žádný územní plán, nebo má územní 
plán obce nebo územní plán sídelního útvaru, schválený před 1. 1. 2007 zastupitelstvem obce.  

Lhůta pro podání žádosti 

5. 11. 2018 – 31. 1. 2019 (do 12:00 hodin na podatelnu MMR) 

Doručení žádosti na MMR 

Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulář žádosti umístěný na internetových stránkách na 
adrese: http://www3.mmr.cz/zad (odkaz bude zpřístupněn 5. listopadu 2018), data si uloží 
a vytiskne. Podepsaný formulář žádosti včetně požadovaných příloh doručí nejpozději do 
31. ledna 2019 do 12:00 hodin na MMR: 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
Odbor územního plánování 
Staroměstské náměstí 6 
110 15 Praha 1 
IDDS: 26iaava 

 

http://www3.mmr.cz/zad


 
  

 

 

Alokace výzvy 

20 000 000,- Kč 

Výše dotace 

Podpora bude poskytována až do výše 80 % souhrnné výše uznatelných nákladů akce, 
maximálně však do výše 400 tis. Kč na jeden územní plán. 
 
(Spolufinancování akce z rozpočtu kraje je možné, výše dotace ze státního rozpočtu spolu s prostředky 
z rozpočtu kraje nesmí přesáhnout 100% celkových uznatelných nákladů akce). 

Uznatelné náklady akce 

 výdaje na zpracování územního plánu provedené projektantem:  

o zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu, 

pokud je ve schváleném zadání územního plánu zpracování variant uloženo, 

o      vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve 

svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení 

z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA), včetně případného vyhodnocení vlivu na 

soustavu NATURA 2000, pokud příslušný orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil 

významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, 

o zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání, 

 výdaje na nákup služeb spojených s digitálním zpracováním územních plánů ve vektorové formě 

provedené projektantem, 

 daň z přidané hodnoty u neplátců DPH, 

 DPH u plátců, pokud nemají nárok na odpočet DPH na vstupu. 

Druh výzvy 

Kolová 

Podmínky pro poskytnutí dotace  

Žádosti podané v rámci této výzvy musí splňovat podmínky stanovené v programu v kapitole 10. 
Znění programu je nedílnou součástí této výzvy.  

Žadatel v žádosti uvede předpokládané termíny financování akce (projektu); víceleté financování 
je při splnění podmínek programu možné, avšak garantovat finanční prostředky lze jen pro daný 
kalendářní rok. 

Základní povinné náležitosti žádosti 

Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci jsou definovány v Metodickém pokynu 
k podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 2019 - dotační titul 
Územní plán, který je rovněž nedílnou součástí této výzvy. 

Postup při poskytování dotace 

Postup při poskytování dotace je uveden v kapitole 10 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., 



 
  

 

 

o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů /rozpočtová pravidla/ ve 
znění pozdějších předpisů]. 

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 rozpočtových pravidel). 

Poskytovatel dotace bude moci žadatele vyzvat k úpravě žádosti v souladu s §14k odst. 
4 rozpočtových pravidel. 

Poskytovatel dotace bude postupovat dle §14p rozpočtových pravidel. 

Hodnocení žádostí 

Postup hodnocení žádostí je uveden v kapitole 10 programu. 

Kritéria hodnocení 

Kontaktní osoby 

Ing. Ilona Kunešová, 224 862 277, Ilona.Kunesova@mmr.cz 
Ing. Eva Fialová, 224 862 353, Eva.Fialova@mmr.cz 
Mgr. David Lenk, 224 862 136, David.Lenk@mmr.cz 
Ing. Filip Novosád, 224 862 279, Filip.Novosad@mmr.cz 
 

 

Přílohy 
 
1) Znění programu 117D05 Podpora územně plánovacích činností obcí  
2) Metodický pokyn k podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí pro rok 

2019 - dotační titul Územní plán  
 
 

MMR si vyhrazuje právo na zrušení výzvy v případě nedostatku finančních prostředků. 

Kritéria pro výběr žádostí podaných podle podmínek podprogramu 117D0510 "Podpora územně  

plánovacích dokumetnací obcí" 

Dotační titul: Územní plán 

Maximálně 100 bodů 

Místo realizace - max. počet bodů celkem 100 

Seznamy zprac. ve spolupráci s Ústavem územ. rozvoje 

Obec do 1 000 obyvatel (včetně) 50 
Obec do 2 000 obyvatel (včetně) 25 
Obec do 3 000 obyvatel (včetně) 10 

V případě, že více žádostí bude mít stejný počet bodů, rozhodne při výběru datum, hodina a minuta doručení žádosti na podatelnu MMR. 

Obec nad 3 000 obyvatel  

Obec, která se nachází v hospod. problem. regionu dle SRR ČR na roky 2014 -2020  

0 

25 

Obec s významným povodňovým rizikem dle údajů zveřej. v Centrálním datovém  
skladu pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik  
Obec bez významného povodňového rizika 

Podklad správce 

25 
0 

Doklad Žádost 

Obec, která se nenachází v hospodářsky problémovém regionu 0 
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