
Návodka/pomůcka pro podání žádosti o podporu ve Výzvě II programu Nemovitosti  

V horní liště použijte tlačítko  

A postupně klikněte na  a 

 

Na úvodní záložce vyplňte dle skutečnosti žlutě podbarvená pole a uložte. 

 

Pozn.: Ukládání provádějte raději po každém kroku (před přechodem na další záložku). Systém 

MS2014+ je nevyzpytatelný. 



Na přístupu k projektu  nastavte 

alespoň jednomu uživateli roli Signatář . 

Pomocí tlačítka  můžete kdykoliv během vyplňování ověřit, co je ještě potřeba 
vyplnit, případně co je vyplněno špatně. 

Postupně vyplňujte záložky dle levého menu 

 

Do jednotlivých kolonek se snažte vyplňovat údaje stručně a přehledně. 

Maximální doba realizace projektu (tzn. minimálně do kolaudace, nebo vydání Rozhodnutí o 

zkušebním provozu) je 3 roky 



 

 

Vyplňte takto.  

POZOR! Veřejná podpora nesmí být zaškrtnuta. 

 

 



Záložku popis projektu opět vyplňte jen stručně – obsáhlejší texty můžete případně psát do Podnikatelského 

záměru. Vyplňte pouze žlutě označená pole. Jen při nutnosti vyplnění celních kódů vyplňte i pole „Jaká existují 
rizika projektu?“. Více viz poznámky k CZ-NACE. 

 

 

 

Záložku specifické cíle ponechte beze změny. 

U jednoetapového projektu vyplňte žlutá pole a uložte. U víceetapového projektu pro druhou a další etapu 

použijte vždy tlačítko    



Datum zahájení 1. etapy se musí rovnat datu zahájení projektu. Datum ukončení poslední etapy se musí rovnat 

datu ukončení projektu (viz záložka Projekt). 

 

 

U indikátoru „Počet firem využívajících novou nebo modernizovanou infrastrukturu pro podnikání“ vyplňte jako 
výchozí i cílovou hodnotu 0 a data uveďte stejná jako u zahájení a ukončení projektu.  

U indikátoru „Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního 

fondu“ uveďte do cílové hodnoty plochu podlahové plochy po realizaci projektu a data uveďte stejná jako u 

zahájení a ukončení projektu. 



 

 

Editovatelné pole se zpřístupní po označení konkrétního typu horizontálního principu. Ze seznamu se pak vybere 

„Vliv projektu na horizontální princip“ a stručně se vyplní „Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální 

princip“. U udržitelného rozvoje (environmentální indikátory) není možné z důvodu, že se nejedná o ENVI ukazatel, 

vybrat Pozitivní vliv na horizontální princip. Při přepínání mezi jednotlivými principy nezapomeňte ukládat.  

 

 

Vyberte  

 



 

 

Vyhledejte, označte a pomocí  vyberte a vlevo „Uložit a zpět“ 

 

 

Totéž proveďte pro Dopad projektu. 

 

 

 

 

 



Cílovou skupinu vyplňte MSP 

 

 

 

Subjekty 

Vyberte typ subjektu  

Vyplňte IČ a zvalidujte  

Pokud jej máte přidělené, vyplňte i DIČ  

Vyplňte údaje o velikosti podniku. Údaje o počtu zaměstnanců a obratech uveďte za celou strukturu  souhrnně 

(spočítejte dle definice MSP - http://www.agentura-api.org/metodika/msp/). Pokud bude vycházet jiná velikost 

podniku, než jaká je pravdivá, upravte čísla tak, aby velikost podniku vycházela správně a do dokumentů projektu 

vložte dokument s informací o tomto kroku. Pozn.: tato jiná velikost bude většinou vycházet v  případě, že žadatel 
byl v předchozím roce malým podnikem, ale nyní už čísla překračuje.  

 

Dle skutečnosti také vyberte typ plátce DPH 

 

Zaškrtněte  

http://www.agentura-api.org/metodika/msp/


Adresy subjektu jsou předvyplněny dle validace na předchozí straně. Doplňte www stránku

 

Pokud je adresa místa realizace stejná jako adresa sídla, přidejte pomocí k předvyplněné adrese příznak R 

 

Pokud je adresa místa realizace jiná, přidejte ji, včetně příznaku R, pomocí  

 

Osoby subjektu vyplňte dle skutečnosti, jako hlavní kontaktní osobu zvolte nejlépe osobu, která je s  projektem 

nejlépe seznámena. V případě nutnosti telefonického kontaktu, budeme volat primárně jí. V  průběhu projektu se 

snažte udržovat hlavní kontaktní osobu aktuální. 

 

Další osoby přidáte opět pomocí  

 

Vyplňte číslo účtu žadatele, na které bude v případě schválení žádosti a následně podání žádosti o platbu 
vyplacena dotace. 

 

 

Účetní období nevyplňujte 

 



CZ-NACE uveďte všechna dle RES. Pokud budete vyhledávat pomocí kódu, zobrazí se všechna CZ-NACE, která toto 

obsahují. Takže v uvedeném příkladu např. 22.12 ale i 32.2 atd. Každá dvojice čísel je oddělena tečkou.  

Odebírat ( ) i přidávat ( ) je možné více záznamů současně a to při standardním použití označení s použitím 
klávesy CTRL nebo SHIFT.  

 

Po zadání všech CZ-NACE dle RES klikněte na  a označte veškerá CZ-NACE, která jsou 

součástí projektu. Pokud budou v objektech vykonávány i nepodporované činnosti, uveďte jako součást projektu i 
je a v podnikatelském záměru popište, co bude vykonáváno a na jaké ploše.  

V případě vlivu projektu na jedno z následujících CZ-NACE: 10, 11, 13, 21, 24 (u všech včetně podkategorií) 

vyplňte celní kódy všech výrobků, které v rámci daného CZ-NACE v nemovitostech dotčených objektem vyrábíte, 

zpracováváte nebo uvádíte na trh do kolonky „Jaká existují rizika projektu?“ na záložce Popis projektu. 

 

V ročním rozpočtu označte a vyplňte postupně rozpočtovou položku Stavební práce a Projektová a inženýrská 

činnost. Počet let je určen počtem let, v rámci kterých je projekt realizován (tzn. v našem příkladu je 1. rok 2016, 

2. rok 2017 a 3. rok 2018). Maximální počet vyplňovaných období jsou 4 (2016 – 2019). Vyplňujte odhadované 
výdaje vynaložené v rámci daného roku. 

 

Po vyplnění tedy bude rozpočet vypadat např. takto: 

 

 



V přehledu zdrojů financování vyberte vždy  

 

Poté použijte tlačítko  

 

Na záložce finanční plán uveďte plánované datum předložení žádosti o platbu. To by mělo následovat do dvou 

měsíců od plánovaných ukončení jednotlivých etap. Pro každou etapu je potřeba naplánovat právě jednu žádost o 
platbu. Dále vyberte etapu a vyplňte vyúčtování investice. Vyúčtování neinvestice bude vždy 0.  

 

Pomocí  přidejte další plánovanou žádost o platbu (dle počtu plánovaných etap) 

 proběhne v pořádku v případě, že 

součet položek „vyúčtování – investice“ ve všech zadaných žádostech o platbu bude roven celkovým způsobilým 
výdajům dle rozpočtu. 

Záložka kategorie intervencí umožňuje pouze jedinou volbu. Vyberte jí ve všech relevantních polích a jako 

 uveďte 100. 

Jedinou možnost vyberte taktéž u formy financování a mechanizmu  územního plnění. 

U ekonomické aktivity vyberte oblast dle převažující skutečnosti.  

 

Klíčové aktivity není nutné vyplňovat 

Alespoň jednu veřejnou zakázku uveďte ve stavu 

 



Ostatní kolonky vyplňte dle skutečnosti. Specifikaci druhu zadavatele vyplňte (pokud  postupujete dle pravidel 

pro výběr dodavatelů) takto: 

 

U všech čestných prohlášení – samozřejmě dle skutečnosti - zadejte postupně 

 (po každém zaškrtnutí uložte!) 

 

Doložte všechny povinné dokumenty dle Výzvy bodu 9.5. Názvy dokumentů uvádějte tak, aby odpovídaly 

vloženému souboru. 

Dokument pro vyplnění finanční analýzy dle bodu 9.5 b) naleznete zde: http://www.agentura-api.org/is-kp14/   

 

Pokud je to pro Váš projekt relevantní, vyplňte CBA  (příručku CBA naleznete zde: http://www.agentura-

api.org/metodika/ ) 

Vložte Plnou moc k podpisu žádosti (pokud je relevantní) – instrukce naleznete zde: http://www.agentura-
api.org/is-kp14/ 

Proveďte finalizaci  

Na záložce Podpis žádosti podepište žádost pomocí ikony  (nějakou dobu může trvat, než se ikona objeví. 
Chvíli počkejte, případně přejděte na jinou záložku a pak znovu přejděte na „Podpis žádosti“ ).  

 

V prvních dnech po podání projektu prosím nepište depeše (není-li vyhnutí, pak můžete) – projekt 

ještě nemusí být přiřazen zodpovědné osobě a depeše tak nikomu nedorazí. U projektu však evidována 

zůstane. 
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