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INVESTIČNÍ ZÁMĚR
pro akce financované ze státního rozpočtu z rozpočtových kapitol

398 – VPS    (Všeobecná pokladní správa)
397 – OSFA (Operace státních finančních aktiv)

Investiční záměr je základním dokumentem pro posouzení a schválení žádané dotace, a následně pro vydání 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Z důvodu přehlednosti je nutné, aby bylo zachováno členění a jednotlivé body 
nadepsané ve formuláři zůstaly beze změn. Pokyny k vyplnění investičního záměru jsou součástí tohoto 
dokumentu. Povinné přílohy, které musí žadatel předložit, jsou v dokumentu Pokyny pro vyplnění 
investičního záměru označeny písmenem „P“.
Pomocný text v šedém rámečku slouží pro orientaci, vymažte a vyplňte požadované údaje. 

Upozornění:
 Vyplnění každého bodu investičního záměru vyčerpávajícím způsobem je bezpodmínečně nutné pro 

posouzení žádosti o dotaci a hodnocení zpracování investičního záměru včetně příloh, posouzení 
kompletnosti a připravenosti akce/projektu pro realizaci. Zároveň je nutné, aby veškeré podklady pro 
vydání rozhodnutí byly vzájemně v souladu věcném, časovém i finančním, opatřené podpisem, 
razítkem a vždy aktuálním datem vyhotovení.

 V případě, že při vyplňování investičního záměru nebude postupováno v souladu s těmito pokyny, může 
to být důvodem odmítnutí investičního záměru (resp. vyloučení projektu z financování) nebo jeho 
vrácení k přepracování.

 Předkladatel (příjemce dotace ze státního rozpočtu) zodpovídá za úplnost a pravdivost údajů uvedených 
v investičním záměru i jeho přílohách po celou dobu realizace.

I. Obecné údaje

Název akce (projektu): 

Program:  číslo + název

Podprogram:  číslo + název 

Evidenční číslo akce (projektu) EDS: 

Přesný název a adresa sídla účastníka 
programu: 

IČO: 

Charakter akce (projektu): 
- investiční (požadovaná výše dotace v Kč)
- neinvestiční (požadovaná výše dotace v Kč)

Místo realizace akce (projektu):  

a) adresa:

b) dotčené pozemky: 

Majetkoprávní vztah: 
vztah účastníka programu k předmětu realizace
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Plátce DPH (nehodící škrtnout):
a) ANO  -  datum registrace:

b) NE

Kontaktní osoba: 
            Instituce: 

Telefon pevná linka: 
Mobilní telefon:
E-mail: 

Schválil: 
Funkce: 
Telefon pevná linka: 
Mobilní telefon: 
E-mail: 

II. Náklady akce a zdroje financování
(v korunách)

 Plátce DPH, který může uplatnit odpočet daně, uvádí náklady akce v cenách bez DPH. 
 Žadatel nemůže uplatnit DPH. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Celkové náklady akce:

z toho:
 Náklady přípravy a zabezpečení výstavby: 
 Náklady stavební nebo technologické části 

stavby a zařízení nebo vybavení, které je 
pevně spjato se stavbou:

            z toho:
o uznatelné náklady celkem: 

povolené dotační výzvou (lze je hradit z dotace)

o neuznatelné náklady celkem: 
vyloučené dotační výzvou (nelze je hradit z dotace)

 Náklady strojů a zařízení: 
 Jiné nestavební náklady: 

Zdroje krytí celkem: 
z toho:

 Dotace ze státního rozpočtu žádaná 
v návaznosti na vyhlášenou dotační výzvu 
z programu v aktuálním roce:

 Vlastní zdroje účastníka programu:   
 Jiné zdroje: 
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III. Předpokládaný časový průběh přípravy a realizace – stupeň 
připravenosti 

Stav ke dni podání žádosti1

Zpracovaná projektová dokumentace pro stavební povolení2: 

Ano – termín (měsíc/rok) Ne – předpokládaný termín

Pravomocné stavební povolení, resp. pravomocné rozhodnutí o povolení záměru, 
případně jiný doklad, který opravňuje stavbu realizovat podle platného stavebního 
zákona

Ano3 – termín 
(měsíc/rok)

 Ne – předpokládaný termín

Uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce (projektu), případně kupní smlouva: 

Ano4 – termín 
(měsíc/rok)

- Ne – předpokládaný termín

Ukončení realizace akce (projektu): 

Ano – termín (měsíc/rok) Ne – předpokládaný termín

Pozn. : na již ukončenou akci nelze poskytnout dotaci (viz. schválená dokumentace 
programu) 

IV. Zdůvodnění potřeby realizace akce (projektu)
Stručné slovní vyjádření cíle realizace akce (projektu):
z toho:
Hlavní cíl (stručný popis):

Vedlejší cíl (stručný popis):

Zdůvodnění potřebnosti realizace hlavního cíle5: 

A. neudržitelný havarijní stav – vyžaduje okamžitou opravu či modernizaci6

havarijní výměr ANO (uveďte datum vyhotovení a povinně 
doložte dokument v příloze)

1 Nehodící se nevyplňovat
2 Pokud je dle stavebního zákona povinná
3 Povinně doložit pravomocné stavební povolení, resp. pravomocné rozhodnutí o povolení záměru nebo jiné 
vyjádření stavebního úřadu
4 Povinně doložit podepsanou smlouvu o dílo
5 Vyplnit dle stanoveného hlavního cíle
6 Nehodící se škrtnout
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NE (doložit posudky KHS, stavební-statik, 
bezpečnostní, požární apod.)

B. nevyhovující technický stav stavebního nebo technologického zařízení nebo jeho části 
(Uveďte konkrétní stavební nebo technologické zařízení nebo jeho část viz níže)

C. řešení nedostatečné kapacity – rozvoj území (Zdůvodnit např. rozvojem nových pracovních příležitostí, 
růstem osídlení v dané lokalitě – např. nová výstavba nebo potřebou udržení rozvoje dané lokality viz níže)

Kapacita před realizací:

Kapacita po realizaci:

D. vybudování chybějící vybavenosti či technologie (Zdůvodnění viz níže)

E. potřeba modernizace (např. nová okna, střecha, zateplení, např. za účelem dosažení energetických úspor 
apod.):
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F. ostatní - prostá obnova (např. malba, výměna podlahové krytiny, nové rozvody, apod.), jiné výše 
neuvedené:

Stavebně-technické zdůvodnění potřebnosti stavby: 
 popis současného stavebně – technického nebo technického řešení zařízení nebo jeho 

části, které je předmětem realizace akce (projektu):

 uveďte jeho stáří a konkrétního nedostatky z hlediska hygienických, požárních, 
bezpečnostních a stavebních předpisů atd.: 

 v případě chybějících kapacit - současnou kapacitu zařízení a její využití (%):

 výčet navržených variant stavebně - technického řešení: 

 případně uvedení nulové varianty: 

 zdůvodnění a popis  stavebně - technického řešení zvolené varianty včetně uvedení 
případných energetických úspor, v případě vybudování nových kapacit uvést kapacitní 
údaj po realizaci akce a předpoklad jejího využití (%): 
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V případě, že realizace např. z důvodu nedostatku finančních zdrojů navazuje na předchozí 
ukončené etapy, uveďte stručný popis předchozích souvisejících etap.: 

V. Věcný obsah investičního záměru
Jedná se o popis objektů (části objektů), zařízení, které jsou předmětem realizace a prací, které v nich budou probíhat a jsou 
předmětem tohoto investičního záměru (této konkrétní etapy) a které zahrnují náklady, které budou z části hrazeny z 
požadované dotace.

Věcný obsah: 

 Přehled stavebních objektů nebo jejich částí, které jsou předmětem realizace:

 V případě stavebního objektu také výčet podlaží, kde bude realizace probíhat:

 Technologická zařízení nebo jejich části, které jsou předmětem realizace (v případě 
pořízení, výměny, oprava, apod.):

Rozsah prací:

 Výčet prací prováděných v jednotlivých objektech nebo jejich částech:

 Výčet prací prováděných v jednotlivých objektech nebo jejich částech:

 Výčet prací prováděných v jednotlivých podlažích včetně popisu dispozičního řešení:
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 Výčet prací, které se týkají technologických zařízení nebo jejich částí:

Musí se jednat o popis dostatečně podrobný, konkrétní a jednoznačně vymezující rozsah 
akce.
Navrhovaný rozsah musí představovat stavebně ucelený, provozuschopný celek, který 
bude samostatně dokončen a v celém rozsahu uveden do provozu, případně samostatně 
zkolaudovatelný.
Zodpovídá žadatel o dotaci.
 
Funkční vymezení7: 
Stanovit konkrétní a jednoznačné funkční vymezení uvedených objektů nebo jejich částí, 
resp. konkrétní vymezení účelu, ke kterému mají sloužit.
V jednotlivých podlažích, kde probíhá realizace (výstavba nebo rekonstrukce) rovněž 
konkrétní využití místností a ostatních ploch, v případě obecního bydlení počet bytových 
jednotek a velikost jednotlivých bytů.

VI. Propočet nákladů a zabezpečení financování budoucího 
provozu

(v tis. Kč/rok)

Roční náklady na provoz a reprodukci 
celkem:
Očekávané úspory/zvýšení nákladů:
Způsob zabezpečení zdrojů financování:
Využití příjmů z případného pronájmu 
předmětného zařízení:

7 Stanovit dle hlavního cíle
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VII. Přílohy včetně případných podpůrných stanovisek a 
dokumentů

Základní povinné přílohy investičního záměru:
Kopie automatické odpovědi poskytovatele po doručení žádosti prostřednictvím JDP. 
 
Kopie žádosti o dotaci z JDP. 

Formuláře ISPROFIN (S 096 110 – identifikační údaje, S 09 120 – termíny, S 09 143 
– parametry, S 09 150 – neinvestice, S 09 160 – investice).

Listy vlastnictví k dotčenému majetku vč. snímku katastrální mapy (stáří 3M) 
výpisem katastru nemovitostí (tj. potvrzené katastrálním úřadem nebo výpisem 
z informačního systému veřejné správy (czech pointu).

Výpisem usnesení zastupitelstva - obsahující souhlas s podáním investičního 
záměru k předmětnému projektu.

Další povinné přílohy investičního záměru, kterým žadatel dokládá skutečný stav:
Dokumenty/údaje označené v dokumentu Pokyny pro vyplnění investičního záměru 
uvedených pokynech písmenem „P“.

Ostatní fakultativní přílohy, jejichž existenci žadatel uvádí v investičním záměru (dle uvážení 
žadatele)

Datum: 

Jméno, funkce a podpis statutárního zástupce účastníka programu : 

Razítko: 

 

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE

ANO NE


