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Registrační 

číslo 

projektu:
Sledované 

období:

Otázka č. Hodnotící kritérium A/N/NR Poznámka

1.

Byla  ZoU projektu předložena v požadovaném termínu? V případě rozporu data předpokládaného předložení ZoU v 

MS2014+ a data vypočteného dle Obecných pravidel, platí 

datum dle Obecných pravidel.

2.

Bylo u ZoU správně vyplněno sledované období? Dle Postupu pro vyplňování ZoU v MS2014+ (příloha P34 

OPŽP).

3. Byla provedena kontrola dat předložení ZoU u druhé a následujících ZoU? Dle Obecných pravidel.

4.

Je zpráva o udržitelnosti podepsána oprávněnou osobou (statutární zástupce/pověřený 

zástupce na základě plné moci)? 

Naplnil/udržel příjemce všechny indikátory ve výši, ke které se zavázal?

5.
Dokladování naplnění cílové hodnoty indikátorů - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

5 53 20 - PRŮMĚRNÝ POČET OSOB VYUŽÍVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

Příjemce v ZoU uvede počet lůžek v sociálních bytech a počet dnů, kdy 

tato lůžka byla obsazena. Na základě těchto vstupních údajů provede v 

souladu s MLI výpočet dosažené hodnoty indikátoru 5 53 20. 

5 53 10 - NÁRŮST KAPACITY SOCIÁLNÍCH BYTŮ

Naplnění cílové hodnoty indikátoru musí dojít k datu ukončení realizace 

projektu.

V rámci ZoU nebude k dokladování naplnění cílové hodnoty daného 

indikátoru vyžadován žádný dokument. Relevantní dokumenty byly již 

doloženy při ukončení projektu.  

Tzn. že v ZoU příjemce uvede pouze popis naplnění cílové hodnoty. 



7.

Je zajištěna perspektiva další existence příjemce? (nevstoupil do likvidace, nehrozí úpadek, 

nemá existenční potíže) 

U krajů, obcí, OSS a PO OSS nerelevantní. Ověření na dostupných místech ARES, Insolvenční rejstřík

8. Je stále zachován a naplňován účel projektu, ke kterému se příjemce zavázal? 

9.

U projektů pozitivních nebo cíleně zaměřených na rovné příležitosti, nediskriminaci, rovnost 

mužů a žen, životní prostředí - jsou popsána provedená opatření pro zajištění rovnosti mezi 

muži a ženami/plnění ENVI indikátorů?

10.

Je, v případě, že je pro daný projekt relevantní, vyplněna výše skutečně dosažených příjmů dle 

čl. 61?

11. Jsou dodržována pravidla pro publicitu v době udržitelnosti? Ověření na základě předložené fotodokumentace.

5.
Dokladování naplnění cílové hodnoty indikátorů - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

5 53 01 - POČET PODPOŘENÝCH BYTŮ PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ Příjemce 

uvede počet podpořených bytů (pouze popis). 

V rámci ZoU nebude vyžadována fotodokumentace podpořených bytů 

(fotodokumentace doložena jako podklad výstupů při ukončení 

projektu). 

Zda zrealizované sociální byty nadále splňují standardy sociálního 

bydlení bude kontrolováno v rámci případné Kontroly na místě. 

6.

V případě, že příjemce nenaplnil/neudržel indikátory v požadované výši, obsahuje ZoU 

projektu zdůvodnění?

Příjemce musí zdůvodnit např.:

- proč není byt obsazený (u daného bytu není sjednána nájemní 

smlouva)

- proč je v bytě ubytováno více osob než je kapacita (nutné podat ŽoZ); 

kapacita musí odpovídat standardnímu bydlení a je nutné zkontrolovat, 

zda je vybudovaný byt způsobilý (vzhledem ke své velikosti a dispozici) 

k ubytování deklarovaného počtu osob (resp. k umístění deklarovaného 

počtu lůžek). 



12.

Komunikuje příjemce s CRR bezproblémově (příjemce reaguje, doplňuje požadované materiály 

…)?

13.

Ohlásil příjemce během sledovaného období neprodleně všechny změny, které mají vliv na 

plnění Podmínek prostřednictvím formuláře Žádost o změnu? Ohlásil změny uvedené v 

Podmínkách v bodě 6 Části III před jejich realizací?

14.

Pokud byla v rámci předcházející kontroly uložena nápravná opatření, jsou tato opatření již 

splněna?

15.

60., 61. a 62 výzva: Informuje příjemce nositele ITI/IPRÚ/CLLD o podstatných změnách v 

projektu?

Pokud k podstatným změnám ve sledovaném období nedošlo, odpověď je NR.

16.

Sociální bydlení: Dodržel příjemce podmínky poskytnutí nájemného sociálního bydlení cílovým 

skupinám a řídil se následně podmínkami pověření k výkonu SOHZ?

Naplnění podmínek bude uvedeno v příloze ZoU, kde 

příjemce uvede, že dodržel Podmínky pro nakládání se 

sociálními byty, které jsou vymezené v SPŽP.

17.

Sociální bydlení: Využívání (obsazení) sociálního bydlení osobami z cílové skupiny bylo 

zahájeno do 3 měsíců po ukončení realizace projektu?

Je možné, že tyto data nebudou k dispozici s první ZoU 

(záleží na době, kdy přejde projekt do udržitelnosti) a je 

možné je doložit až s následující ZoU. 

U výzev 60, 61, 62, 79, 80, 83, 84 a 85 je možno obsadit byt 

osobou mimo cílovou skupinu, ale příjemce musí prokázat, 

že byt aktivně nabízel.

18.

Je cílové skupině v sociálních bytech dostupná podpora ve formě sociální práce?

19.

Nabízí příjemce volné kapacity sociálních bytů na svých webových stránkách a také například 

na stránkách dané obce, okolních obcí a Úřadu práce ČR?

Pokud se jedná o projekt v rámci 34. a 35. výzvy, odpověď je NR.

Dne:                                                                        Vytvořil:                                                                                                                  Podpis:



obecné otázky

specifické otázky k SC 2.1 (aktivita sociální bydlení)

Dne:                                                                        Schválil:                                                                                                                  Podpis:

Pozor na Pověřovací akty, které končí během doby udržitelnosti. Příjemce má povinnost prokázát 

kontinuální poskytování SOHZ.

Příjemce nedokládá v rámci ZoU přímo nájemní smlouvy a její přílohy; nájemní smlouvy a další 

dokumenty:Čestné prohlášení o souladu s cílovou skupinou a Prohlášení o příjmech a vlastnictví, které 

obsahuje prohlášení o výši příjmů včetně posuzovaných osob a prohlášení, že nájemce nemá k datu 

uzavření nájemní smlouvy k bytu vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu obdobné právo k bytu ani k 

bytovému, či rodinnému domu, nebo rekreačnímu objektu) budou předmětem případné kontroly na 

místě.


