
Otázky (V. výzva – březen 2012) 
 
 
1) Jak se postupuje, pokud obec, která je členem svazku obcí (zakladatel MAS), chce ve 
svazku ukončit své členství? Jaký je procedurální postup při odstoupení z MAS? 
 
Odpověď: Všechny obce na území MAS nemusí být automaticky členy MASky. Obec vystoupí 
ze spolku, nebude jeho členem a tím přestává být i členem MAS. Jiná věc ale je, že území 
obce spadá do MAS. Obec se přihlásila ke strategii MASky a souhlasila s realizací SPL na svém 
území, když spolu s ostatními členy spolku do MASky vstupovala. 
 
Obec má dvě možnosti:  
a) Pokud chce zůstat v MASce, může. Není třeba nic nahlašovat. Zároveň se může a 
nemusí stát také členem, tentokrát sama za sebe (bude v souladu s vašimi vnitřními předpisy 
mít právo být např. na Valné hromadě, platit příspěvky…). 
b) MAS nechce být v území MAS. (Měla by si uvědomit, že tím dost ztrácí). Pokud je to 
tak, MAS podá Hlášení o změnách o zmenšení území (jako přílohu doplňte rozhodnutí Valné 
hromady, Správní rady apod.). Pokud jsou na území obce realizované nějaké projekty IV12, 
neovlivní je odstoupení obce, nové ale už nemohou být podpořeny. 
 
 
2) Je v rámci opatření III.1.3.2. – Ubytování a sport možný nakup zařízení na tvorbu 
běžkařských stop? Může se takovéto zařízení pořídit samostatně nebo to musí byt v 
souvislosti s širším projektovým záměrem? Žadatel je majitelem lyžařského areálu. 
 
Odpověď: Zařízení na běžkařské stopy může být samo o sobě projektem v III.1.3.2 (není 
třeba, aby žadatel podnikal jako poskytovatel ubytování). 
 
 
3) Může zaměstnanec MAS (resp. o. p. s.) uzavřít dohodu DPP na činnost týkající se LEADERu, 
která je nahodilá, a tudíž není v náplni práce zaměstnance v rámci jeho pracovního úvazku? 
 
Odpověď: Ano, zaměstnavatel – MAS může zaměstnat svého zaměstnance na pracovní 
smlouvu (např. manažerská práce) a zároveň s ním mít uzavřenou i DPP (např. účetnictví). Z 
LEDAERu lze oba výdaje proplatit, pokud se nejedná o překrývající se činnosti – MAS předloží 
spolu s ŽoP i výkazy práce. 
Podobně lze řešit práci jednoho zaměstnance na IV.1.1 a IV.2.1 (do 10. kola je ale možno 
proplatit pouze jeden úvazek). 
 
 
4) Může být oprávněným žadatelem v opatření III.1.2. – Podpora zakládání podniku firma, 
která: 
a. ŽADATEL č. 1: se zabývá výrobou konstrukcí a vah všech charakteru a různých 
komponentů z oceli a ušlechtilých kovu? V OR mají uvedeno zámečnictví, nástrojařství, 
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. 
b. ZADATEL č. 2: se zabývá výrobou robotických pracovišť, montáží a školením. V OR 
mají uvedeno: montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení; výroba, obchod a 



služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; výroba, instalace, opravy 
elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení; montáž, opravy, 
revize a zkoušky zdvihacích zařízení; zámečnictví, nástrojařství. 
U obou žadatelů se domníváme, že se jsou oprávnění, ale nevíme, ke kterému NACE CZ to 
přesně zařadit a zda je třeba znát přesné zařazení. 
 
Odpověď: Sám žadatel ví většinou přesně, do jaké sekce NACE spadá, případně to může 
konzultovat na pobočce, kde si nechal zapsat živnost (Živnostenský úřad). V NACE na 
http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace) se 
uvedené činnosti řadí do podporované sekce C. Zařazení záleží přímo na druhu činnosti, 
která bude projektem podporována – v rychlosti uvádím několik možností:  
 
SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 
25.11 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 
25.9 Výroba ostatních kovodělných výrobků 
 
SEKCE C – ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 
27  Výroba elektrických zařízení 
 27.33 Výroba elektroinstalačních zařízení 
28  Výroba strojů a zařízení j. n. 
 28.22 Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení 
33  Opravy a instalace strojů a zařízení 
 33.14 Opravy elektrických zařízení 
 
 
5) Jaký kód máme uvést u výstavby hřiště, které bude realizovat občanské sdružení, 
zabývající se péčí o handikepované, 964, 966 či 968? 
 
Odpověď: Pokud je hřiště speciálně uzpůsobeno a budou ho využívat pouze postižení, pak se 
jedná o 964 – oblast sociální infrastruktury. 
Hřiště pro děti (pískoviště, skluzavky…), které využijí postižení i ostatní veřejnost, patří do 
966. 
Kód 968 zahrnuje všechna sportoviště včetně těch, která mohou využívat postižení.  
Kódy se vzájemně doplňují, žadatel vybere ten, který nejvíce odpovídá projektu a může zvolit 
i kombinaci kódů. 
 
 
6) Nová povinná příloha Osvědčení právního statutu nesmí být starší než 3 měsíce. Co je tím 
myšleno? Pokud se jedna o o. s., jak má předložit volbu statutára ne starší 3 měsíců? 
 
Odpověď: Ne, osvědčení právního statutu nesmí být starší než 3měsíce – o. s. předloží 
Potvrzení MV nebo Výpis z rejstříku ekonomických subjektů (vydává ČSÚ). Z tohoto dokladu 
SZIF ověří, že o. s. existuje a funguje.  
Dále žadatel dokládá, kdo je za něj oprávněn podepisovat – předloží tedy platný doklad o 
volbě předsedy (zápis z jednání Rady apod.) a dále platné Stanovy nebo Statut – tedy 
zakládací listiny, ze kterých je zřejmé, kdo je oprávněn podepisovat za o. s. Tyto doklady už 
samozřejmě mohou být starší než 3 měsíce, stačí, aby byly platné. 



7) Jakým způsobem je nutné dokladovat povinnou přílohu „osvědčení právního statutu“ u 
občanských sdružení? Postačuje kopie Stanov, na nichž je uvedeno razítko MVČR s 
přiděleným IČ a doklad o zvolení statutárního zástupce (např. zápis z valné hromady) a dále 
buď Výpis z registru ekonomických subjektů (RES) z ČSU (který obsahuje i informaci o právní 
formě ekonomického subjektu) nebo Výpis z registru občanských sdružení z MVČR? 
 
Odpověď doplňuje jeden bod z 28. z Dotazů ze školení 2011:  
U občanských sdružení stačí doložit mimo stanov a dokladu o zvolení statutárního zástupce 
pouze jeden ze zmíněných dokumentů, tzn. buď potvrzení o evidenci z ministerstva vnitra, 
nebo výpis z RES z ČSÚ. Registr ekonomických subjektů (RES) (nikoli pouze informativní ARES 
vedený ministerstvem financí) je veřejným seznamem, který je veden podle §20 zákona č. 
89/1995 Sb., o státní statistické službě, přičemž údaje z tohoto registru lze v rámci 
administrace zohlednit. 
 
 
8) Neplátce DPH zadá v kódu 998 projektovou dokumentaci plátci DPH. Musí celkový limit 20 
000 Kč byt vč. DPH? 
 
Odpověď: Neplátce může nárokovat veškeré výdaje, protože je ve svém účetnictví 
nerozlišuje (i když dodavatel=plátce rozlišoval DPH). 


