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Doklad č. 5 nutný k posouzení žádosti 

Doložení náležitostí dle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů 

1. Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu 
zastoupení podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, 
odst. 3, písm. f) 1. 

(na samostatném listě doloží žadatel doklad, ze kterého vyplývá, jak byl statutární zástupce žadatele 

uvedený v žádosti o poskytnutí dotace zvolen/stanoven - např. obce doloží výpis usnesení ze 
zasedání zastupitelstva obce; svazek obcí doloží stanovy nebo zápis z členské schůze; spolek doloží 
stanovy nebo zápis z členské schůze; podnikatelský subjekt doloží výpis z registru osob nebo 

z obchodního rejstříku atp.)
1
       

2. Identifikace osob s podílem v právnické osobě (v žadateli) podle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 2.    

(např. spolek, o.p.s. apod. uvedou do tabulky níže výpis všech svých členů, právnická osoba 
podnikající uvede výpis podílníků, příspěvková organizace uvede svého zřizovatele; svazek obcí 
doloží seznam obcí, které jsou v něm zastoupeny atd.).  

Pořadové 
číslo 

IČO / datum 
narození Název / jméno osoby, která má v žadateli podíl 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

 

 

 zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj. pouze pokud v žadateli nemá žádná 
další osoba podíl; týká se všech obcí a měst)  

 

3. Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl a výše tohoto podílu podle zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – §10a, odst. 3, písm. f) 3.   

                                                           
1
 Pokud žadatel tento doklad doložil již v rámci dokladů k právní subjektivitě, není nutné znovu přikládat 



(např. obec/město uvede zastoupení v organizacích, jako jsou svazek obcí, místní akční skupina, 
zřizované školy, technické služby, bytové družstvo, obchodní společnosti apod.; právnická osoba 
podnikající uvede podíl v jiných právnických osobách, spolek doloží podíl v jiné NNO atp.) 

Pořadové 
číslo 

IČO 
Název právnické osoby, v níž má žadatel přímý 

podíl 
Výše podílu v 

% 2 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
v případě potřeby doplňte další řádky nebo doložte na samostatném listě 

 

 

 zakřížkujte, pokud je pro žadatele irelevantní (tj.  žadatel nemá přímý podíl v dalších 
právnických osobách)  

 

 

 

Jméno a podpis statutárního zástupce žadatele:     

 

                                                           
2
 pokud není výše podílu přesně dána, uveďte „nestanoveno“ 

Bc. Vlastimila 

Faiferliková

Digitálně podepsal Bc. Vlastimila Faiferliková 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-69966303, 

o=Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, 

z.s. [IČ 69966303], ou=4, cn=Bc. Vlastimila 

Faiferliková, sn=Faiferliková, givenName=Vlastimila, 

serialNumber=P433276 

Datum: 2016.10.24 18:47:31 +02'00'
















