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Program semináře

1. Zahájení semináře

2. Seznámení s MAS Vyškovsko, z.s.

3. Administrativní postupy po podání ŽoP

4. Předkládané přílohy

5. Nejčastější chyby

6. Evidence výdajů

7. Diskuze a závěr



MAS Vyškovsko, z.s.

• Nestátní nezisková organizace založena v r. 2004
• 45 členů
• Vlastní struktura organizace
• Místní působnost na katastrech 40 obcí



Územní působnost



Cíle organizace

• Všestranná podpora rozvoje daného území

• Příprava a realizace nadregionálních projektů

• Aktivní spolupráce a síťování mezi subjekty v území

• Příprava strategií pro dané území a jejich realizace 
metodou LEADER

• Vzdělávání a sociální začleňování



Realizace strategií

Programové období 2007-2013

Získáno do území cca 70 mil. Kč
a) 111 projektů žadatelů z území MAS Vyškovsko
b) 17 projektů MAS 

Programové období 2014-2020 

Získáno do území 122 mil. Kč
a) 21 projektů v rámci IROP
b) 4 projekty v rámci OPZ
c) 60 projektů v rámci PRV – stále otevřené
d) 2 projekty v rámci OPŽP



Realizace projektů Místní akční plány

MAP

Místní akční plán rozvoje školství v SO ORP Vyškov
Získáno do území 2,8 mil. Kč

MAP II

Místní akční plán rozvoje školství II MAS Vyškovsko
Získáno do území 12,2 mil. Kč

MAP III

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v SO ORP Vyškov
Plánovaná částka 2,9 mil. Kč



Obecné podmínky
• Pro komunikaci využívá SZIF primárně datovou schránku (pokud

žadatel disponuje), jinak Portál farmáře. Doručení na PF – přihlášení
nebo doručení fikcí po 10 dnech od odeslání ze strany SZIFu.
Komunikace s MAS emailem.

• Minimální výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je
50 tis. Kč na projekt.

• Žadatel zabezpečuje financování projektu nejprve z vlastních zdrojů.

• Za plnění podmínek stanovených Pravidly a Dohodou zodpovídá
výhradně žadatel.

• Příjemce dotace je povinen uchovávat veškeré doklady týkající se
poskyt. dotace nejméně 10 let od proplacení dotace.

• Lhůta vázanosti projektu je účel je 5 let od obdržení dotace na účet
příjemce dotace.

• Evidence skutečných majitelů - nejpozději k datu podpisu Dohody
zapsaného skutečného majitele v Evidenci skutečných majitelů v
souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., pro všechny právnické osoby.



Postup administrace
• Podání žádosti o Platbu → lze provést pouze jednou; 

(pozor na CM do 500 tis.)!
• Doplnění ŽoP s lhůtou 21 dní
• Oznámení o zahájení kontroly
• Ohlášení návštěvy na místě → fyzická kontrola
• Protokol o kontrole
• Oznámení o výši dotace
• Vyplacení dotace → 5 let vázanost projektu



Postup žadatel → MAS → SZIF
• Žádost o platbu příjemce dotace vyplní a nejprve předá ke kontrole a 

podpisu na MAS, a to nejpozději v den podání Žádosti o platbu na MAS v 
termínu stanoveném v Žádosti o dotaci, resp. v Hlášení o změnách 
(termín předložení Žádosti o platbu na MAS se počítá automaticky 15 
kalendářních dní před termínem podání Žádosti o platbu na RO SZIF). 

• V případě kladného výsledku kontroly dokumentace a kontroly 
plnění/dodržení preferenčních kritérií stanovených MAS pracovník MAS 
potvrdí formulář Žádosti o platbu. 

• V případě, že MAS s předloženou Žádostí o platbu nesouhlasí, uloží v 
termínu do 7 kalendářních dnů od obdržení Žádosti o platbu příjemci 
dotace opatření k nápravě s lhůtou 5 kalendářních dnů na opravu; po 
doplnění/opravě potvrdí pracovník MAS formulář Žádosti o platbu. 



Postup žadatel → MAS → SZIF
• V případě, že příjemce dotace předkládá některé přílohy v listinné 

podobě, je nutné, aby tyto přílohy byly na Podatelnu příslušného RO 
SZIF doručeny nejpozději do 5 pracovních dnů od podání ŽoP. 

• Na přílohy předložené v listinné podobě uvede příjemce dotace vždy 
registrační číslo Žádosti o platbu, ke které se příloha vztahuje. 

• Žádost o platbu musí být založena na skutečně prokázaných výdajích.
• V případě, že jsou ze strany RO SZIF v rámci kontroly Žádosti o platbu 

vč. příloh prováděné při jejím podání zjištěny formální závady a/nebo 
nedostatky, je příjemci dotace uložena přiměřená lhůta pro doplnění 
chybějící nebo opravu chybné dokumentace k Žádosti o platbu, a to podle 
závažnosti zjištěných závad nebo nedostatků, nejméně však 21 
kalendářních dnů. 

• Proplacení následuje do 21 kalendářních dnů od okamžiku jeho 
schválení. 



Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF 
1) Oprávnění k provozování činnosti,

2) Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjemce dotace/zřizovatele příspěvkové organizace, na   
který bude příjemci dotace/zřizovateli příspěvkové organizace poskytnuta dotace, 

3) Účetní/daňové doklady související s realizací projektu (např. faktury, paragony nebo související doklady, vč. výrobních 
čísel strojů či technologií, 

4) Doklad o uhrazení závazku dodavateli (např. výpis z bankovního účtu včetně smlouvy o zřízení/vedení účtu ve vlastnictví 
příjemce dotace, pokud byla úhrada prováděna z jiného účtu, než na který bude poskytnuta dotace, pokladní doklad, na 
kterém oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti),

5) V případě nákupu strojů a technologií, u kterých je to dle právních předpisů vyžadováno, EU (ES) prohlášení o shodě (při 
kontrole na místě musí příjemce dotace předložit technickou dokumentaci k výrobku k nahlédnutí) a v případě strojů, které 
podléhají schválení vozidla k provozu na pozemních komunikacích a budou využívány mimo uzavřený areál, navíc technický 
průkaz, respektive technické osvědčení,

6) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu 
úřadu o užívání stavby nebo souhlas se změnou v užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu nebo povolení k 
předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

7) V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu a v průběhu realizace projektu došlo ke změnám 
oproti původní dokumentaci, pak dokumentace skutečného provedení stavby ověřená stavebním úřadem předkládaná k 
řízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem,

8) Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace – je součástí elektronické Žádosti o 
platbu,

9) Potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti, popř. povolení k posečkání úhrady daně nebo rozložení úhrady daně do 
splátek; toto potvrzení nesmí být starší 30 kalendářních dnů k datu podání Žádosti o platbu na MAS,

Seznam předkládaných příloh



Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF 

10) Cenový marketing nebo záznam o průzkumu trhu z elektronického tržiště v případě, že se jedná se o 
zakázku, jejíž předpokládaná hodnota je nižší než 500 000 Kč bez DPH, včetně písemné smlouvy nebo 
objednávky s vybraným dodavatelem, nabídkových a pokud byly vyhotoveny, tak i poptávkových podkladů pro 
tabulku cenového marketingu.

11) Dodatek/Dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky projektu (v případě, že byly s dodavatelem 
uzavřeny) 

12) V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace – soupis stavebních 
prací s výkazem výměr a položkový rozpočet správně rozdělený do odpovídajících kódů výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace 

13) Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu výrobního nebo 
evidenčního čísla, pokud je jím předmět dotace opatřen (fotodokumentace musí být v odpovídající kvalitě 
zajišťující čitelnost a jednoznačnou identifikovatelnost) 

14) V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, kupní smlouva, ne starší než 
datum podání Žádosti o dotaci na MAS 

15) V případě, že příjemce dotace v projektu za účelem bodového zisku deklaroval vytvoření nových pracovních 
míst a jedná se o malý a střední podnik - Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či 
středních podniků dle Přílohy 5 Pravidel - elektronický PDF formulář je dokládán na SZIF prostřednictvím 
Portálu farmáře v sekci „Průřezové přílohy“; 

16) Přílohy stanovené MAS. 

Povinné přílohy předkládané po proplacení projektu 

Monitorovací zpráva k projektu na formuláři zveřejněném na Portálu farmáře. Zpráva je odevzdávána 
každoročně do 31. 7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel

Seznam předkládaných příloh



Změnové hlášení
• Změna termínu – pozor na PK → nedodržení 

termínu → sankce

• CM do 500 tis. Kč – před podáním ŽoP provést 
kontrolu technického řešení projektu (+financí): 
skutečnost vs. strana C1(B1) ŽoD → změnové 
hlášení, jinak sankce.



Upozornění – nejčastější pochybení I
• MENU – Soupiska!
• Účet, ze kterého je prováděna platba ZV musí být ve vlastnictví žadatele 

(dispoziční práva nestačí).
• Úhrada v hotovosti max. do 100 tis. Kč ZV.
• ZV musí být uhrazeny nejpozději do data podání ŽOP na MAS. V této 

souvislosti Pozor na datum, kdy byla doručena ŽOP na MAS uvedené na 
str. H

• ZV musí být investiční výdaj, v případě čl. 20 lze akceptovat i Drobný 
dlouhodobý hmotný majetek –neoznačovat v soupisce jako investiční 
výdaj

• Zkontrolovat z ŽoD zda plníme všechny PK!
• Prohlášení o shodě musí být nejen vystaveno, ale i podepsáno výrobcem 

či zplnomocněným zástupcem (pověření od výrobce k zplnomocnění).



Upozornění – nejčastější pochybení II
• K přímým nákupům je nutné doložit objednávky
• V den podání ŽOP musí mít pořízené vozidlo v technickém průkazu 

uvedenou správnou kategorii dle Pravidel.
• Předmět dotace musí být provozuschopný a plně funkční –ne zabalený v 

krabici nebo na paletě.
• Nachystané podklady výrazně zkrátí délku návštěvy na místě.
• Je žádoucí účast zástupce MAS při návštěvě
• Provést kontrolu ŽOP a příloh před jejím odesláním.
• Publicita projektu na viditelném, veřejně dostupném místě, musí být 

uveden hlavní cíl definovaný pro jednotlivé operace dle Příručky pro 
publicitu.



• Prohlášení o shodě musí být nejen 
vystaveno, ale i podepsáno výrobcem či 
zplnomocněným zástupcem (pověření 
od výrobce k zplnomocnění). 



Evidence výdajů v účetnictví
• Dotace je poskytována ve čl. 20 na investiční výdaje nebo na drobný 

dlouhodobý hmotný majetek, ve čl. 19 je poskytována pouze na 
investiční výdaje (zaúčtovat jakou soubor věcí či připojit v případě stavby 
jako její součást).

• Investiční výdaj u účetních jednotek posuzujeme dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, resp. dle prováděcí vyhlášky.

• Obce vedou účetnictví dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. Dle vyhlášky č. 
410/2009 Sb. (§11, §14) ocenění dlouhodobý nehmotný majetek převyšuje 
60 000 Kč, ocenění dlouhodobého hmotného majetku převyšuje 40 000 Kč

• Spolky, církve, nadace…vedou účetnictví dle Vyhlášky č. 504/2002 Sb. 
Dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. (§7, §8) si účetní jednotky ve vnitropodnikové 
směrnici stanoví výši ocenění dlouhodobého nehmotného majetku a 
dlouhodobého hmotného majetku

• Dotace nebude poskytována na majetek, který účetní 
jednotka eviduje pouze na podrozvahových účtech



Odkazy
• Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro 

rok 2022
https://www.masvyskovsko.cz/images/Dokumenty_2021/Pravidla_1
9_2_1_Podpora_provadeni_op-SCLLD.pdf

• Příručka pro zadávaní zakázek
https://www.masvyskovsko.cz/images/Dokumenty_2021/Prirucka_
pro_zadavani_verejnych_zakazek_PRV_v_5.pdf

• 6. Výzva MAS: květen/červen 2022, alokace cca 6,3 – 8,3 mil.

• Společná zemědělská politika: leden 2023 –srpen 2023, poslední ŽoP
do 6/2025



Děkuji za pozornost

Ing. Lucie Taušová
masvyskovsko@seznam.cz

725 137 765

www.masvyskovsko.cz FB: MAS Vyškovsko


