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Výzva č. 11 – (06_15_005) - Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality (SC 2.2) 

Registrační číslo projektu  

Žadatel  

Kód hodnotitele  

Datum zpracování  

 

Kritéria formálních náležitostí 

Aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny relevantní otázky splněny. 

Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

Žádost je podána v předepsané formě.  

ANO – žádost o podporu je podána v 
předepsané formě a obsahově splňuje 
všechny náležitosti (soulad žádosti s 
přílohami). 
NE 

 Je žádost podána přes MS2014+?  

 Jsou informace uvedené v žádosti o podporu v souladu s přílohami? 
 
Žadatele je možné vyzvat k opravě v případě zjevného formálního nesouladu mezi žádostí o podporu a 
přílohou. Není možné vyzvat k upřesnění informací.  

 

 

 Jsou ve finančním plánu projektu nastaveny etapy v minimální délce 3 měsíců?  

Žádost je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.  

ANO – žádost v elektronické podobě je 
podepsána statutárním zástupcem nebo 
pověřeným zástupcem žadatele. 
NE 

 Žádost podepsal:  
- statutární zástupce žadatele (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Statutární zástupci)?  

Pokud je žádost podepsána na základě plné moci, je odpověď NR. 

 

- pověřený zástupce na základě plné moci (záložka Plné moci)? 
Pokud žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. 

 

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované v dokumentaci k výzvě?  ANO – k žádosti jsou doloženy všechny 
povinné přílohy, které obsahově splňují 
náležitosti, požadované v dokumentaci 
k  výzvě. 
NE 

 Plná moc  
- Je doložena plná moc v případě přenesení pravomocí na jinou osobu na podpis žádosti? (záložka 

Plná moc)  
V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. 
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Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

Je uvedeno jméno osoby, která pravomoc převedla, a osoby, na kterou jsou pravomoci převedeny 
(záložka Plná moc)?  
V případě, že žádost podepsal statutární zástupce, je odpověď NR. 

 

 Dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením 
- Je doložena dokumentace k ukončeným zadávacím/výběrovým řízením? (záložka Datová oblast 

žádosti/Veřejné zakázky) 
Pokud v době podání žádosti nebylo žádné zadávací nebo výběrové řízení ukončeno (po 
zodpovězení otázek na stav a předmět VŘ), je odpověď NR. 

 

- Obsahuje doložená dokumentace k zakázkám všechny dokumenty požadované Obecnými pravidly 
pro žadatele a příjemce (kapitola 5.2 nebo 5.3)? 

 

- Odpovídá stav všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) harmonogramu zakázky 
v MS2014+? 

 

- Odpovídá předmět všech zakázek v žádosti o podporu (mimo přímé nákupy) podporovaným 
aktivitám? 

 

 Doklady o právní subjektivitě (vyberte vždy relevantní subjekt)  

1. OSVČ (nerelevantní, pokud je žadatelem právnická osoba) 
- Je doložen výpis z živnostenského rejstříku či jiný doklad, pokud žadatel podniká podle jiného než 

živnostenského zákona? 
- Je výpis z živnostenského rejstříku vyhotoven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? 

 

2. Právnické osoby (nerelevantní, pokud je žadatelem OSVČ) 
- Je doložen Výpis z obchodního rejstříku? 

 

- Splňuje výpis z OR podmínku, že nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 měsíce?  

- Došlo ke změně statutárního orgánu, která nebyla dosud vyznačena v Obchodním rejstříku? (zál. 
Subjekty projektu a Obchodní rejstřík) 

 

- Jsou doloženy dokumenty o provedení změny? 
Pokud nedošlo ke změně statutárního orgánu nebo byla tato změna již v OR vyznačena, je odpověď 
NR. 

 

- Splňují dokumenty o provedení změny podmínku, že nesmí být k datu podání žádosti starší než 3 
měsíce? 

 

- Je doložen zakládací dokument? (vyberte vždy relevantní formu PO) 
o Společnost s ručeným omezením 

Zakladatelská listina (v případě 1 zakladatele) 
Společenská smlouva (v případě více zakladatelů) 

 

o Akciová společnost 
Zakladatelská listina (v případě 1 zakladatele) 
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Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

Zakladatelská smlouva (v případě více zakladatelů) 

o Komanditní společnost 
Společenská smlouva 

 

o Veřejná obchodní společnost 
Společenská smlouva 

 

o Družstvo 
Stanovy 

 

o Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení 
Zakládací smlouva 
Stanovy 

 

o Nestátní neziskové organizace 
Zakladatelská smlouva, zakládací či zřizovací listinu nebo jiný dokument o založení 
Stanovy 
Je ve stanovách uvedeno ustanovení o vypořádání majetku při zániku organizace, jestliže to 
nevyplývá ze zákona? 

 

o Církve a církevní organizace 
Výpis z Rejstříku církví a náboženských společností 

 

 Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu  

- Je doložen výpis z katastru nemovitostí k majetku, který je předmětem projektu? 
Pokud žadatel doložil listiny, které osvědčují jiné právo k majetku, opravňující žadatele k užívání 
majetku, je odpověď NR. 

 

- Je výpis z katastru nemovitostí vyhotoven max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu? 
Pokud není doložen výpis z katastru nemovitostí, je odpověď NR. 

 

- Jsou doloženy listiny, které osvědčují jiné právo k majetku, např. nájemní smlouva, smlouva o 
výpůjčce, smlouva o smlouvě budoucí či jiný právní úkon nebo právní akt opravňující žadatele 
k užívání majetku? 
Pokud je žadatel v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník nebo subjekt s právem hospodaření, je 
odpověď NR. 

 

- Pokud žadatel doložil nájemní smlouvu či smlouvu o výpůjčce, spadá majitel/pronajímatel majetku 
podle Obchodního rejstříku do oprávněných žadatelů výzvy, příp. je majetek pronajatý či vypůjčený 
od obce? 
Pokud se nejedná o pronajatý/vypůjčený majetek, je odpověď NR. 

 

- Je v nájemní smlouvě či ve smlouvě o výpůjčce uvedeno, že má žadatel možnost provádět technické 
zhodnocení na cizím majetku? 
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Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

Pokud žadatel neprovádí technické zhodnocení pronajatého nebo vypůjčeného majetku nebo je 
vlastníkem majetku/subjektem s právem hospodaření, je odpověď NR. 

- Je možnost provádět technické zhodnocení ve smlouvě uvedena minimálně na dobu udržitelnosti 
projektu? 
Pokud žadatel neprovádí technické zhodnocení pronajatého nebo vypůjčeného majetku nebo je 
vlastníkem majetku/subjektem s právem hospodaření, je odpověď NR. 

 

 Podnikatelský plán 
- Je doložen Podnikatelský plán? 

 

- Je Podnikatelský plán zpracován v souladu s povinnou osnovou uvedenou v příloze č. 5 Specifických 
pravidel (záložka Dokumenty)? 

 

 Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení 
- Pokud se projekt týká stavby, je doloženo územní rozhodnutí s nabytím právní moci? 

V případě, že se projekt netýká stavby, je odpověď NR.  
V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, je odpověď NR. 

 

- Pokud stavba nevyžaduje územní rozhodnutí, je doložen územní souhlas či účinná veřejnoprávní 
smlouva nahrazující územní řízení? 
V případě, že se projekt netýká stavby, popř. stavba vyžaduje územní rozhodnutí, je odpověď NR. 
V případě, že jde o sloučené územní a stavební řízení, je odpověď NR. 

 

- Pokud žadatel v kap. 7 Podnikatelského plánu popisuje, že postupuje v souladu se Stavebním 
zákonem ve spojeném řízení, je doložena žádost o vydání společného územního rozhodnutí a 
stavební povolení nebo společné rozhodnutí s nabytím právní moci? 
Pokud žadatel nepostupuje ve spojeném řízení, je odpověď NR. 

 

- Potvrdil žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavební úřad? 
Pokud žadatel nedoložil „Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení“, je 
odpověď NR. 

 

 Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení 
- Je doloženo stavební povolení? 

Pokud byla doložena žádost o stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a 
stavební povolení/společné rozhodnutí s nabytím právní moci nebo stavba/stavební úpravy 
nevyžadují stavební povolení (kap. 7 Podnikatelského plánu, Popis stavebního řízení), je odpověď 
NR. 

 

- Je doloženo ohlášení?  
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Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

Pokud bylo doloženo stavební povolení, žádost o stavební povolení, souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru, veřejnoprávní smlouva, žádost o vydání společného územního 
rozhodnutí a stavební povolení/společné rozhodnutí s nabytím právní moci nebo stavba/stavební 
úpravy nevyžadují ohlášení (kap. 7 Podnikatelského plánu, Popis stavebního řízení), je odpověď NR. 

- Potvrdil ohlášení stavební úřad? 
Pokud nemělo být předloženo ohlášení, je odpověď NR. 

 

- Je doložena žádost o stavební povolení? 
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru, veřejnoprávní smlouva, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební 
povolení/společné rozhodnutí s nabytím právní moci nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují 
ohlášení (kap. 7 Podnikatelského plánu, Popis stavebního řízení), je odpověď NR. 

 

- Potvrdil žádost o stavební povolení stavební úřad? 
Pokud nebyla doložena žádost o stavební povolení, je odpověď NR. 

 

- Je doložen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru? 
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, žádost o stavební povolení, veřejnoprávní 
smlouva, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení/společné 
rozhodnutí s nabytím právní moci nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují ohlášení (kap. 7 
Podnikatelského plánu, Popis stavebního řízení), je odpověď NR. 

 

- Je doložena veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení? 
Pokud bylo doloženo stavební povolení, ohlášení, souhlas s provedením ohlášeného stavebního 
záměru, žádost o stavební povolení, žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební 
povolení/společné rozhodnutí s nabytím právní moci nebo stavba/stavební úpravy nevyžadují 
ohlášení (kap. 7 Podnikatelského plánu, Popis stavebního řízení), je odpověď NR. 

 

 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby  

- Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro vydání stavebního povolení (záložka 
Dokumenty)? 
Pokud stavba/stavební úpravy nevyžadují stavební povolení, je odpověď NR 

 

- Je doložena projektová dokumentace v podrobnosti pro ohlášení stavby (záložka Dokumenty)? 
Pokud stavba/stavební úpravy nevyžadují ohlášení, je odpověď NR. 

 

- Je doložena projektová dokumentace pro provádění stavby? 
Pokud nebyla zpracována, je odpověď NR.   

 

 Položkový rozpočet stavby  

- Je doložen položkový rozpočet stavby ve formě oceněného soupisu prací? 
Pokud se v projektu nepočítá s takovými stavebními úpravami, které podléhají povinnosti stavebního 
povolení nebo ohlášení, je odpověď NR. 
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Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

- Je doložen vysoutěžený a naceněný rozpočet stavby vybraného uchazeče v zadávacím/výběrovém 
řízení v elektronické podobě (formát .xml nebo .xls)? 
Pokud není ukončeno zadávací řízení na zhotovitele stavby, je odpověď NR. 

 

 Seznam objednávek – přímých nákupů 
- Je doložen seznam objednávek – přímých nákupů realizovaných před podáním žádosti o podporu 

dle přílohy č. 10 Obecných pravidel (záložka Dokumenty)? 
V případě, že v době předložení žádosti o podporu nebyly přímé nákupy uskutečněny, je odpověď 

NR. 

 

 Výpis z rejstříku trestů 
- Je doložen výpis z rejstříku trestů všech statutárních zástupců žadatele? 

Výčet statutárních zástupců je uveden v žádosti o podporu v MS2014+ (záložka Subjekty projektu, 
pole Statutární zástupci). 

  
 

- Jsou výpisy z rejstříku trestů vyhotoveny max. 3 měsíce před datem podání žádosti o podporu?  

 Průzkum trhu  

- Jsou v podnikatelském plánu, kapitole 8, souhrnně uvedena data zjištěná na základě průzkumu trhu 
na pořizované technologie a zařízení? 
Pokud k datu podání žádosti bylo zadávací/výběrové řízení k zakázce zahájeno, předkládá žadatel 
místo průzkumu trhu popis způsobu stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 
Pokud k datu podání žádosti bylo zadávací/výběrové řízení k zakázce ukončeno, bude posouzena 
cena (rozpočet), uvedený ve smlouvě na plnění zakázky. 

 

- Jsou doloženy doklady, prokazující provedení průzkumu trhu na pořizované technologie a zařízení 
v souladu s přílohou č. 6 Specifických pravidel? (např. písemná či elektronická komunikace s 
oslovenými dodavateli ke kalkulaci cen, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele 
nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky) 
Pokud k datu podání žádosti bylo zadávací/výběrové řízení k zakázce zahájeno, předkládá žadatel 
místo průzkumu trhu popis způsobu stanovení předpokládané hodnoty zakázky. 
Pokud k datu podání žádosti bylo zadávací/výběrové řízení k zakázce ukončeno, bude posouzena 
cena (rozpočet), uvedený ve smlouvě na plnění zakázky. 

 

- Odpovídají cenové údaje uvedené v průzkumu trhu/stanovení předpokládané hodnoty zakázky/ve 
smlouvě na plnění zakázky cenám položek rozpočtu projektu?   

 

 Doklady potvrzující, že OSVČ spadá do cílové skupiny (relevantní, pokud je žadatelem OSVČ bez 
zaměstnanců a neplánuje přijmout zaměstnance z cílových skupin na pracovní místa vytvořená 
projektem) 
- Je doložen jeden z následujících dokumentů? 

o Potvrzení o předchozím vedení v evidenci Úřadu práce ČR? 
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Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

Je doložena evidence na Úřadu práce v minimálně délce 1 roku nebo 
je doložena evidence na Úřadu práce v minimální délce 12 měsíců souhrnně za poslední 2 
roky? 

o Doklad o výkonu trestu odnětí svobody s uvedeným datem opuštění zařízení výkonu trestu 
Je opuštění zařízení výkonu trestu datováno nejdříve 12 měsíců před podáním žádosti o 
podporu? 

 

o Potvrzení zařízení, které osoba opouští, nebo potvrzení domu na půli cesty nebo jiné 
relevantní organizace, poskytující sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve kterém je uvedeno datum, kdy zaměstnanec zařízení opustil. 
Je opuštění zařízení datováno nejdříve 12 měsíců před podáním žádosti o podporu? 

 

o Posudek nebo potvrzení orgánu sociálního zabezpečení pro osoby invalidní v I. až III. stupni  

o Potvrzení nebo rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení pro osoby zdravotně 
znevýhodněné 

 

- Je dokument vydán na jméno žadatele?   
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Obecná kritéria přijatelnosti 

Aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny otázky splněny. 

Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.  

ANO – projekt je v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami specifického cíle 
a výzvy. 
 
NE – projekt není v souladu s cíli a 
podporovanými aktivitami specifického cíle 
a výzvy. 

 Je v žádosti o podporu a Podnikatelské plánu uvedeno, že se jedná o projekt zaměřený na některou 
z následujících podporovaných aktivit výzvy: novou výstavbu, nákup objektů, stavební úpravy, nákup 
zařízení a vybavení, které tvoří podmínky pro sociální podnikání?  

 

 Je v žádosti o podporu (záložka Popis projektu) a Podnikatelském plánu uvedeno, že zda se jedná o 
projekt, naplňující podporovanou aktivitu (vyberte vždy relevantní aktivitu)? 

 

1) Vznik nového sociálního podniku 
Pokud je projekt zaměřen na personální a produkční rozšíření sociálního podniku nebo je žadatelem 
projektu OSVČ, je odpověď NR. Musí být splněn minimálně jeden z následujících požadavků: 

 

o Vzniká realizací projektu nová podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu? 
Pozn. Za nově vzniklý subjekt se považuje podnikatelský subjekt zapsaný do Obchodního rejstříku nebo 
jiného veřejného rejstříku, který vznikl před méně než 3 roky před začátkem realizace projektu.  

 

o Zřizuje žadatel novou živnost nebo zakládá nový předmět podnikání? 
- Proběhl zápis nového předmětu podnikání/nové živnosti před podáním žádosti o podporu? 

(u živností volných je tato podmínka vždy splněna) 

 

c) Dochází realizací projektu k rozšíření o nový obor činnosti ve stávajícím oprávnění k podnikání?  

2) Personální a produkční rozšíření sociálního podniku 
Pokud je projekt zaměřen na vznik nového sociálního podniku nebo je žadatelem OSVČ, je odpověď 
NR.  

 

- Naplňuje žadatel ke dni podání žádosti o podporu principy sociálního podnikání (Podnikatelský plán, 
kap. 4)? 

 

- Dochází realizací produkčního rozšíření kapacity k vytvoření nových pracovních míst pro osoby 
z cílových skupin? 

 

- Je splněn minimální podíl 30 % zaměstnanců z cílových skupin z plánovaného celkového počtu 
zaměstnanců podniku? 

 

3) Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ 
Pokud žadatelem projektu není OSVČ, je odpověď NR. 

 

- Vzniká realizací projektu nová podnikatelská aktivita nebo dochází k rozšíření nabízených produktů a 
služeb (v případě rozšíření existujících aktivit může jít o rozšíření nebo inovaci existujících 
živnostenských oprávnění nebo o získání jiného živnostenského oprávnění) 

 

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy  



11. výzva - (06_15_005) - Sociální podnikání pro SVL Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Platnost od: 16. 8. 2016 
Verze KL: 1.1 

 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.3, platnost od 26. 2. 2016 9 

Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

 Je zahájení a ukončení realizace projektu v rozmezí mezi 1. 1. 2014 a 30. 6. 2018 (záložka Harmonogram)?   

ANO – projekt je v souladu s podmínkami 
výzvy. 
 
NE – projekt není v souladu s podmínkami 
výzvy. 

 Je datum ukončení realizace projektu po datu podání žádosti o podporu?  

 Jsou procenta míry podpory z jednotlivých zdrojů financování v souladu s procenty uvedenými ve výzvě?  

 Jsou uvedené cílové skupiny (záložka Datová oblast žádosti/Cílové skupiny) v souladu s cílovými skupinami 
uvedenými ve výzvě? 
Cílovou skupinou jsou: 

a) uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR déle než 1 rok;  
b) uchazeči o zaměstnání, jejichž doba evidence na Úřadu práce ČR dosáhla v posledních 2 letech 

souborné délky 12 měsíců;  
c) osoby, které opustily výkon trestu do 12 měsíců od ukončení výkonu trestu; 
d) osoby, které opustily zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovny do 12 měsíců od 

opuštění zařízení; 
e) osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 Je zvolen indikátor odpovídající aktivitám projektu (záložka Datová oblast žádosti/Správa věcných 
ukazatelů/Indikátory) podle přílohy č. 4 Specifických pravidel? 

o 1 01 05 – Počet nových podniků, které dostávají podporu 
o 1 04 00 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích 
o 1 04 03 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné 

skupiny 

 

 Je realizace projektu (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošného opatření/Místo realizace) 
na území správního obvodu obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami uvedeném 
v  Seznamu obcí s rozšířenou působností se sociálně vyloučenými lokalitami (Příloha č. 3 Specifických 
pravidel)? 
 
Pokud je projekt realizován na území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně 
vyloučeným lokalitám, je odpověď NR. 

 

 Je realizace projektu (záložka Datová oblast žádosti/Umístění projektu/plošného opatření/Místo realizace) 
na území se schválenou strategií pro Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (Příloha č. 3 
Specifických pravidel)? 
 
Pokud je projekt realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně 
vyloučenými lokalitami uvedeným v příloze č. 3 Specifických pravidel, je odpověď NR. 

 

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu  ANO – žadatel splňuje definici oprávněného 
příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.  Je žadatelem (záložka Datová oblast žádosti/Subjekty/Typ subjektu - Žadatel/příjemce):  
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Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

o Osoba samostatně výdělečně činná podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění: 
a) OSVČ bez zaměstnanců, která spadá do cílové skupiny dle výzvy  
b) OSVČ bez zaměstnanců, která nespadá do cílové skupiny podle výzvy a zároveň vznikem 

nebo rozšířením podniku přijme zaměstnance z cílových skupin na nově vytvořené místo 
c) OSVČ se zaměstnanci 

o Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: 
a) Veřejná obchodní společnost 
b) Komanditní společnost 
c) Společnost s ručeným omezením 
d) Akciová společnost 
e) Evropská společnost 
f) Evropské hospodářské zájmové sdružení 
g) Družstvo (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) 

o Nestátní nezisková organizace 
a) Spolek 
b) Ústav 
c) Nadace a nadační fond podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
d) Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech 
e) Zájmová sdružení právnických osob, pokud těmito osobami jsou výše uvedené nestátní 

neziskové organizace 
o Církev 
o Církevní organizace 

 
NE – žadatel nesplňuje definici 
oprávněného příjemce pro příslušný 
specifický cíl a výzvu. 

 Je obchodní korporace založená dobrovolným svazkem obcí (složeným nejméně ze tří obcí) podle 
zakládací listiny nezávislá na externích zakladatelích nebo zřizovatelích? Tzn., že ze zakládací listiny 
vyplývá, že žádná obec nedisponuje většinou rozhodovacích práv a vlastnický podíl každé z nich je menší 
než 50 %. 
Pokud není obchodní korporace založená dobrovolným svazkem obcí, je odpověď NR. 

  

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů  ANO – projekt respektuje minimální a 
maximální hranici celkových způsobilých 
výdajů. 
 
NE – projekt nerespektuje minimální a 
maximální hranici celkových způsobilých 
výdajů. 

 Jsou způsobilé výdaje projektu minimálně ve výši 400 000 Kč (záložka Financování/ Rozpočet)?   

 Jsou způsobilé výdaje projektu maximálně ve výši 4 900 000 Kč (záložka Financování/ Rozpočet)?   
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Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů  

ANO – projekt respektuje limity způsobilých 
výdajů.  
 
NE – projekt nerespektuje limity 
způsobilých výdajů. 

 Jsou výdaje za nákup pozemků maximálně ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu 
(Podnikatelský plán, kapitola 11. Rozpočet projektu, CSSF14+ záložka Financování/Rozpočet) 
Pokud není do způsobilých výdajů projektu zahrnutý nákup pozemku, je odpověď NR. 

 

 Jsou výdaje za podnikatelský plán maximálně ve výši 20 000 Kč? 
Pokud nejsou do způsobilých výdajů projektu zahrnuty výdaje za pořízení podnikatelského plánu, je 
odpověď NR. 

 

Výsledky projektu jsou udržitelné  ANO – žadatel prokázal zajištění 
udržitelnosti výsledků a zajištění 
dostatečné kapacity (finanční, personální) 
pro udržitelnost projektu min. 5 let od 
ukončení financování.  
 
NE – žadatel neprokázal zajištění 
udržitelnosti výsledků a zajištění 
dostatečné kapacity (finanční, personální) 
pro udržitelnost projektu min. 5 let od 
ukončení financování. 

 Je v kapitole 16 Podnikatelského plánu popsáno zajištění udržitelnosti výsledků projektu?  

 Je zajištění udržitelnosti výsledků projektu popsáno pro celou dobu udržitelnosti (minimálně 5 let od 
plánovaného ukončení financování projektu)?  

 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a 
zákaz diskriminace, rovnost mužů a žen) 

 

ANO – projekt nemá negativní vliv na 
žádnou z horizontálních priorit IROP (tj. má 
pozitivní nebo neutrální vliv). 
NE – projekt má negativní vliv na některou 
z horizontálních priorit IROP. 

 Je v žádosti o podporu (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální principy, kapitola 14. 
Podnikatelského plánu) uvedeno, že má projekt vliv na horizontální principy: 

o Udržitelný rozvoj – neutrální vliv 

 

o Rovné příležitostí a zákaz diskriminace – pozitivní vliv  

o Rovnost mezi muži a ženami – neutrální vliv  

 Je uveden popis vlivu na jednotlivé horizontální principy (záložka Správa věcných ukazatelů/Horizontální 
principy, kapitola 15. Podnikatelského plánu) 

o udržitelný rozvoj? 

 

o rovné příležitosti a zákaz diskriminace?  

o rovnost mezi muži a ženami?  

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná  ANO – žadatel odůvodnil potřebu projektu. 
 
NE – žadatel neodůvodnil potřebnost 
projektu. 

 Je v kapitole 16 Podnikatelského plánu uveden popis potřebnosti projektu s vazbou na specifický cíl 2.2 
Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání? 

 

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory  
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Hodnotící kritérium A/N/NR Hodnocení kořenového kritéria 

 Jsou na záložce Subjekty projektu vyplněny informace týkající se definice jednoho podniku?  

ANO – aktivity projektu jsou v souladu s 
pravidly veřejné podpory pro specifický cíl a 
danou výzvu. 
 
NE 

 Jsou v žádosti o podporu (záložka Veřejná podpora) vyplněny údaje o obdržené podpoře de minimis?  

 Je částka obdržené podpory de minimis uvedená v Registru de minimis (záložka Veřejná podpora na 
Profilu projektu v CSSF14+) za předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po sobě 
jdoucích dvanáct měsíců) a běžný fiskální rok nižší než 200 000 EUR/100 000 EUR u silniční nákladní 
dopravy pro cizí potřebu? 

 

 V případě, že poskytnutá podpora de minimis přesahuje 200 000 EUR/100 000 EUR u silniční nákladní 
dopravy pro cizí potřebu, dojde ke dni vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (do 7 měsíců od ukončení 
příjmu žádostí) ukončením platnosti poskytnuté podpory zapsané v registru de minimis, ke snížení 
poskytnuté podpory pod limit 200 000 EUR/100 000 EUR u silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu? 

 

 Splňuje žadatel podmínku, že podnik není činný ve vyloučených odvětvích pro podporu de minimis? 
o v odvětvích rybolovu a akvakultury 
o v odvětví prvovýroby zemědělských produktů; 
o v činnostech spojených s vývozem do třetích zemí nebo do členských států (podpora nesmí 

být poskytnuta na rozvoj činnosti spojené s vývozem, prvotní efekt podpory nemůže být 
směřován na podporu exportu); 

o v použití domácího zboží na úrok dováženého zboží (porušením kritéria není naplnění 
principu sociálního podnikání – místní prospěch). 

 

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný  ANO – žadatel - statutární zástupci nebo 
osoba pověřená doložili čestné prohlášení 
(dotační podvod, poškozování zájmů EU), 
podnikatelské subjekty a NNO předkládají 
výpis z trestního rejstříku bez trestných 
činů dotačního podvodu nebo poškozování 
zájmů EU. 

 
NE – žadatel nedoložil čestné prohlášení 
nebo výpis z trestního rejstříku nebo výpis 
obsahuje trestný čin dotačního podvodu 
nebo poškozování zájmů EU. 
 

 Je žádost o podporu podána v předepsané formě přes MS2014+, tj. včetně souhlasu s čestným 
prohlášením, ze kterého vyplývá trestní bezúhonnost statutárního zástupce žadatele? 

 

 Jsou podle výpisu z rejstříku trestů statutární zástupci trestně bezúhonní?  
Statutární zástupci nebyli pravomocně odsouzeni pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s 
předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin 
nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo 
pro trestný čin poškozování zájmů EU. 
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Specifická kritéria přijatelnosti 

Aby mohlo být kritérium označeno za splněné, musí být všechny otázky splněny. 

Hodnotící kritérium A/N Hodnocení kořenového kritéria 

Podnik přispívá k podpoře sociálního začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z celkového počtu 
zaměstnanců sociálního podniku musí pocházet z cílových skupin. 

 

ANO - Podnik přispívá k podpoře sociálního 
začleňování, minimálně 30 % zaměstnanců z 
celkového počtu zaměstnanců sociálního 
podniku pochází z cílových skupin. Kritérium 
splňuje OSVČ, pokud spadá do cílových 
skupin. 
 
NE - Podnik nepřispívá k podpoře sociálního 
začleňování, ani 30 % zaměstnanců z 
celkového počtu zaměstnanců sociálního 
podniku nepochází z cílových skupin. 

 Je v Podnikatelském plánu, v kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedeno, že minimálně 30 % 
zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců spadá do cílové skupiny definované výzvou? 
 
Kritérium je splněno u OSVČ bez zaměstnanců, pokud spadá do cílové skupiny. 

 

 Je pracovní místo pro zaměstnance z cílové skupiny kalkulováno minimálně na 0,4 úvazku vůči celému 
úvazku 40 hod/týden, 8 hod/den? 
 
Kritérium je automaticky splněno u OSVČ bez zaměstnanců, pokud spadá do cílové skupiny. 

 

 Je v Podnikatelském plánu, kapitole 3 Informace o sociálním podniku, příp. v kapitole 4 Principy 
sociálního podnikání, uvedena pracovní náplň zaměstnanců z cílové skupiny vzhledem k jejich 
znevýhodnění? 

 

 Spadá OSVČ bez zaměstnance do cílové skupiny (povinná příloha - Doklad potvrzující, že OSVČ spadá do 
cílové skupiny)?  
 

U ostatních žadatelů a OSVČ bez zaměstnanců, který přijme zaměstnance z cílových skupin, je odpověď 
NR. 

 

Vztahy v sociálním podniku směřují k maximálnímu zapojení pracovníků do rozhodování o směrování 
sociálního podniku. 

 
ANO - Vztahy v sociálním podniku směřují k 
maximálnímu zapojení pracovníků do 
rozhodování o směrování sociálního 
podniku. 
 
NE - Vztahy v sociálním podniku nesměřují k 
maximálnímu zapojení pracovníků do 
rozhodování o směrování sociálního 
podniku. 

 Je v Podnikatelském plánu, kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedeno, jak bude zaměstnavatel 
zaměstnance informovat o chodu podniku a naplňování společensky prospěšných cílů? 
 
Kritérium je splněno u OSVČ bez zaměstnanců automaticky. 

 

 Je v Podnikatelském plánu, kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedeno, jak jsou zaměstnanci 
z cílových skupin zapojeni do rozhodování? Předpokladem je participace v takové míře, kterou umožňuje 
míra a typ znevýhodnění zaměstnance. 

 

 Popisují informace maximální zapojení pracovníků do rozhodování o směrování sociálního podniku?  

Zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku, tzn., více než 50 % případného zisku je 
reinvestováno do rozvoje sociálního podniku. 

 ANO - Zisk je používán přednostně pro 
rozvoj sociálního podniku, tzn., více než 50 



11. výzva - (06_15_005) - Sociální podnikání pro SVL Kontrolní list pro hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí Platnost od: 16. 8. 2016 
Verze KL: 1.1 

 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.3, platnost od 26. 2. 2016 14 

 Je v Podnikatelském plánu, kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uveden plán případného zisku po 
zdanění a způsob reinvestice více než 50 % zisku do rozvoje sociálního podniku? 
 
V případě, že podnik nepředpokládá zisk, je odpověď NR. 

 % případného zisku je reinvestováno do 
rozvoje sociálního podniku. 
 
NE - Zisk není používán přednostně pro 
rozvoj sociálního podniku, tzn., více než 50 
% případného zisku není reinvestováno do 
rozvoje sociálního podniku 

Sociální podnik má minimálně 30 % příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z prodeje zboží nebo služeb.  ANO - Sociální podnik má minimálně 30 % 
příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z 
prodeje zboží nebo služeb. 
 
NE - Sociální podnik nemá minimálně 30 % 
příjmů zajištěno z vlastní produkce, tj. z 
prodeje zboží nebo služeb. 

 Je v Podnikatelském plánu, kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedena výše celkových tržeb a 
tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb, kterých je žadatel schopen dosáhnout?  

 

 Jsou tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb minimálně ve výši 30 % celkových tržeb?  

Podnik uspokojuje přednostně místní potřeby a využívá přednostně místních zdrojů, zároveň zohledňuje 
environmentální aspekty. 

 ANO - Podnik uspokojuje přednostně místní 
potřeby a využívá přednostně místních 
zdrojů, zároveň zohledňuje environmentální 
aspekty. 
 
NE - Podnik neuspokojuje přednostně místní 
potřeby ani nevyužívá přednostně místních 
zdrojů, zároveň nezohledňuje 
environmentální aspekty. 

 Je v Podnikatelském plánu uvedeno, jak podnik plánuje přednostně uspokojovat potřeby místní 
komunity a místní poptávky, odběratelé jsou ze stejného nebo sousedního kraje?  

 

 Je v Podnikatelském plánu uvedeno, jak podnik plánuje využívat přednostně místních zdrojů, jak 
zaměstná místní obyvatele a jak nakupuje od místních dodavatelů? 

 

 Jsou v Podnikatelském plánu, kapitole 4 Principy sociálního podnikání, uvedeny zásady podnikání 
šetrného k životnímu prostředí? Jedná se o používání ekologických výrobků, např. recyklovaných tonerů, 
papírů, BIO, Fairtrade. 

 

Projekt na rozšíření kapacity podniku musí splnit alespoň jednu z následujících aktivit: 

 rozšíření nabízených produktů a služeb, 

 rozšíření prostorové kapacity podniku, 

 zavedení nových technologií výroby, 

 zefektivnění procesů v podniku,  

 zřízení divize na novém místě nebo v jiném regionu. 

 

ANO - Projekt na rozšíření kapacity podniku 
splňuje alespoň jednu z uvedených aktivit. 
 
NE - Projekt na rozšíření kapacity podniku 
nesplňuje ani jednu z uvedených aktivit. 

 Splňuje projekt na rozšíření personální a produkční kapacity podniku alespoň jednu z  uvedených aktivit? 
 
Pro projekty, které naplňují podporovanou aktivitu vznik nového sociálního podnikání nebo rozšíření 
stávajících/vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ, je odpověď NR. 

 

Projekt není zaměřen na podporu zemědělské prvovýroby a komerčních turistických zařízení, jako jsou volnočasová 
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení. 

 
ANO - Projekt není zaměřen na podporu 
zemědělské prvovýroby a komerčních 
turistických zařízení, jako jsou volnočasová 

 Je činnost podniku zaměřena mimo zemědělskou prvovýrobu, komerční turistické zařízení, jako jsou 
volnočasové zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení? 
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Nelze financovat: 
× zemědělskou prvovýrobu; 
× komerční turistická zařízení – CZ NACE kód 55 – ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních 

(hotely, botely, motely, penziony, rekreační ubytování, ubytovny); 
× restaurace, hospody, pivnice, bary; 
× komerční volnočasová zařízení – provozovny heren, kasin a sázkových kanceláří, sportovní, zábavní a 

rekreační činnosti a činnosti fitcenter; 
× lázeňské provozy. 

zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a 
stravovací zařízení. 
 
NE - Projekt je zaměřen na podporu 
zemědělské prvovýroby nebo komerčních 
turistických zařízení, jako jsou volnočasová 
zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a 
stravovací zařízení. 

Nelze financovat stávající podnikatelské aktivity ani provozní výdaje žadatele.  ANO - Projekt rozšiřuje stávající 
podnikatelské aktivity žadatele a 
nefinancuje provozní výdaje žadatele. 
 
NE - Projekt nerozšiřuje stávající 
podnikatelské aktivity žadatele nebo 
financuje provozní výdaje žadatele 

 Vyplývá z popisu podniku uvedeného v kapitole 3 Podnikatelského plánu, že realizací projektu dojde 
k rozšíření stávajících podnikatelských aktivit podniku? 

 

 Je na základě položkového rozpočtu a povahy způsobilých výdajů projektu zřejmé, že nejsou financovány 
provozní výdaje žadatele? 

 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.  ANO - Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 
 
NE - Žadatel nemá dostatečně zajištěnou 
administrativní, finanční a provozní kapacitu 
k realizaci a udržitelnosti projektu. 

 Je v kapitole 16 Podnikatelského plánu popsáno zajištění provozní udržitelnosti projektu a 
podnikatelského plánu? 

 

 Je v kapitole 16 Podnikatelského plánu popsáno zajištění finanční udržitelnosti projektu a 
podnikatelského plánu? 

 

 Je v kapitole 16 Podnikatelského plánu popsáno zajištění administrativní udržitelnosti projektu?  

Výdaje na pořízení staveb, technologií a zařízení odpovídají tržním cenám.  

ANO - Výdaje v rozpočtu projektu na 
pořízení staveb, technologií a zařízení 
odpovídají tržním cenám. 
 
NE - Výdaje v rozpočtu projektu na pořízení 
staveb, technologií a zařízení neodpovídají 
tržním cenám. 

 Opírají se výsledky provedených průzkumů trhu na pořízení technologií a zařízení o reálné podklady, 
jako je zejména písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli ohledně kalkulace cen, 
ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné 
zakázky apod.? (kapitola 8 Podnikatelského plánu, příloha č. 6 Specifických pravidel) 

 

 Je uveden popis mechanismu odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k 
provedeným průzkumům trhu a je tento mechanismus koncipován objektivním způsobem, vedoucím ke 
zjištění průměrné tržní ceny? 

 

 Odpovídají ceny položek rozpočtu projektu mechanismu odvození těchto cen z průzkumu trhu?  

 Odpovídají údaje v rozpočtu projektu ocenění podle položkového rozpočtu stavby, případně vysoutěžené 
cenové nabídce zhotovitele stavebních prací? 
Pokud nejsou v projektu plánovány/realizovány stavební práce, je odpověď NR. 

 

Cílové hodnoty monitorovacích indikátorů odpovídají cílům projektu.  ANO - Žadatel má adekvátně nastavené 
indikátory k naplnění cíle projektu.  Jsou v žádosti o podporu uvedeny indikátory odpovídající aktivitám projektu?  
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 Je hodnota indikátoru a způsob jejího výpočtu v souladu s Přílohou č. 4 Specifických pravidel?   
NE - Žadatel nemá adekvátně nastavené 
indikátory k naplnění cíle projektu. 

 Odpovídají tyto údaje popisu indikátorů a naplnění cílových hodnot indikátorů uvedeném v kapitole 3 
Podnikatelského plánu? 

 

 Jsou hodnoty indikátoru 1 04 03 – Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny nastaveny adekvátně v kontextu vykonávaných aktivit podniku a vykonávané 
činnosti? 

 

Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli 
této strategie 

 ANO – Projekt s vazbou na schválenou 
strategii Koordinovaného přístupu k sociálně 
vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této 
strategie.  
NE -   Projekt s vazbou na schválenou 
strategii, Koordinovaného přístupu 
k sociálně vyloučeným lokalitám není 
v souladu s cíli této strategie. 
NERELEVANTNÍ -  Projekt nemá vazbu na 
schválenou strategii KPSVL. 

 Je projekt realizován na území se schválenou strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 
lokalitám uvedeným v příloze č. 3 Specifických pravidel? 
Pokud projekt není realizován na území se schválenou strategií KPSVL , je odpověď NR. 

 

 Je v kapitole 3 Podnikatelského plánu popsána vazba projektu na tuto strategii? 
Pokud projekt není realizován na území se schválenou strategií KPSVL , je odpověď NR. 

 

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě. 
 

  
ANO 
 
NE 
 
NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět. 

Nerelevantní pro všechny projekty 11. výzvy.  

 

 


