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Příloha č. 4
Příjemci podpory

Okruh oprávněných příjemců podpory:

Právní forma příjemců
podpory /podoblasti podpory

Právní předpis upravující danou kategorii příjemce
podpory, v případě úpravy předpisu vždy v jeho
platném znění

Obce a města

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Příspěvkové organizace a
organizační složky obcí a
měst

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Svazky obcí

Dle § 49 a § 151 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení)

Příspěvkové organizace a
organizační složky krajů

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Kraje

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

Česká republika –
prostřednictvím
organizačních složek státu

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích

Příspěvkové organizace stát

Dle § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Veřejné a státní vysoké
školy

Zákon č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách

Obchodní společnosti
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č.
vlastněné ze 100 % majetku
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
obcemi či jinými
(zákon o obchodních korporacích)
veřejnoprávními subjekty
Spolky

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Církve a náboženské
společnosti

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských společností a o změně
některých zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech)
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Právní forma příjemců
podpory /podoblasti podpory

Právní předpis upravující danou kategorii příjemce
podpory, v případě úpravy předpisu vždy v jeho
platném znění

Obecně prospěšné
společnosti

Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech a o změně a doplnění některých zákonů a
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Nadace a nadační fondy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všeobecná zdravotní
pojišťovna

Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně
České republiky

Státní organizace

Zřízené zvláštním zákonem (např. Správa železniční
dopravní cesty, státní organizace dle zákona č. 77/2002
Sb., o akciové společnosti České dráhy, Státní organizaci
Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona
č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku ve znění
pozdějších předpisů

Žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory a zároveň musí mít vyřešený majetkoprávní
vztah (nájemní, vlastnický nebo musí prokázat jiný právní vztah k pozemku na úrovni
vlastnictví nebo nájmu, např. právo hospodaření) k pozemku, na kterém bude předmět
podpory realizován. Toto musí být zajištěno minimálně po dobu 15 let po dokončení realizace
projektu.
K převodu vlastnických práv k nemovitosti (předmětu podpory) je příjemce podpory povinen
předem písemně požádat Fond o souhlas. Fond může s převodem souhlasit za podmínky, že
nový vlastník se zaváže plnit podmínky Smlouvy o poskytnutí podpory z Fondu (dále jen
„Smlouva“), resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (dále jen „RoPD“),
nebo stanovení výdajů na financování akce pro organizační složky státu (dále jen „Stanovení
výdajů“). V případě převodu vlastnických práv k nemovitosti musí příjemce podpory nového
majitele nemovitosti právně relevantním způsobem zavázat k plnění podmínek stanovených
ve Smlouvě, resp. v RoPD, nebo Stanovení výdajů, nebo za jejich plnění po dobu 15-ti let od
poskytnutí podpory odpovídá sám.

