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Požadované ekonomické podklady překládané žadatelem k Žádosti o 

podporu

Všichni žadatelé předkládají k žádosti o podporu následující ekonomické podklady:

Informaci o zůstatku nesplacených úvěrů a 

plánované výši úvěrů

Ke dni zpracování žádosti včetně rozpisu 

splátek do jednotlivých let realizace projektu a 

příp. i do let, ve kterých bude probíhat 

splácení případné půjčky, o kterou žadatel 

žádá ze zdrojů SFŽP

Předběžný návrh na zajištění půjčky Typy zajištění pohledávek jsou uvedeny 

v Příloze č. 3

Ekonomické doklady podle typu subjektu žadatele viz níže. 

Další ekonomické doklady dle typu subjektu žadatele:

 Obce, města, kraje, svazky měst a obcí a města a obce příslušného svazku, které se významně 

podílejí na financování projektu 

Formulář k rozřazovací tabulce pro 

hodnocení bonity žadatele případně 

úvěrové způsobilosti pro obce, 

města, kraje, svazky měst a obcí a 

PO zřízené USC

Ke stažení na: 

http://www.opzp.cz/dokumenty/618-formular-pro-

hodnoceni-bonity-pro-mesta-kraje-s-2?verze=1

Výkaz pro hodnocení plnění 

rozpočtu územních samosprávných 

celků a dobrovolných svazků obcí

Není třeba dokládat, bude 

hodnoceno na základě 

http://monitor.statnipokladna.cz

(Fin 2-12M) za dvě minulá účetní období (poslední dva 

uzavřené roky) + za poslední účetní období (aktuální výkaz)

V případě nově vzniklých dobrovolných svazků obcí akceptujeme 

doložení finanční historie jednotlivými obcemi.

http://www.opzp.cz/dokumenty/618-formular-pro-hodnoceni-bonity-pro-mesta-kraje-s-2?verze=1
http://www.opzp.cz/dokumenty/618-formular-pro-hodnoceni-bonity-pro-mesta-kraje-s-2?verze=1
http://monitor.statnipokladna.cz/
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Rozvaha

Není třeba dokládat, bude 

hodnoceno na základě 

http://monitor.statnipokladna.cz

bilance organizačních složek státu, územních 

samosprávných celků a příspěvkových organizací - za dvě 

minulá účetní období (poslední dva uzavřené roky) + za 

poslední účetní období (aktuální výkaz)

V případě nově vzniklých dobrovolných svazků obcí akceptujeme 

doložení finanční historie jednotlivými obcemi.

Výkaz zisku a ztráty

Není třeba dokládat, bude 

hodnoceno na základě 

http://monitor.statnipokladna.cz

za dvě minulá účetní období (poslední dva uzavřené roky) 

+ za poslední účetní období (aktuální výkaz)

V případě nově vzniklých dobrovolných svazků obcí akceptujeme 

doložení finanční historie jednotlivými obcemi.

Zřizovací listinu a stanovy svazkuSvazek měst a obcí navíc předkládá 

Vyčíslení podílu spolufinancování na projektu (vlastních 

zdrojů) jednotlivých obcí svazku

 Obchodní společnosti a státní podniky

Stručná charakteristika žadatele dosavadní činnosti a působení na trhu, cíle, strategie, 

odborné zkušenosti, rozhodnutí o zřízení apod.

Rozvaha, popř. výkaz o majetku a 
závazcích

aktiva a pasiva za dvě minulá účetní období (poslední dva 

uzavřené roky) + za poslední účetní období (aktuální výkaz)

Výkaz zisku a ztráty, popř. výkaz o 
plnění rozpočtu

za dvě minulá účetní období (poslední dva uzavřené roky) 

+ poslední účetní období (aktuální výkaz)

Zprávu auditora u subjektů podléhajících auditu

Daňové přiznání aktuální uzavřené, potvrzené příslušným finančním úřadem

SFŽP je oprávněn v případě potřeby požadovat další ekonomické dokumenty a doplňující údaje.

http://monitor.statnipokladna.cz/
http://monitor.statnipokladna.cz/

