
Upřesnění: 
 k dokladování trestní bezúhonnosti žadatele/partnera projektu: Jako doklad trestní 

bezúhonnosti žadatel/partner doloží výpis z Rejstříku trestů právnické osoby (podle zákona 
418/2011 Sb.) ne starší než 90 dnů od podání žádosti o podporu, výpis z Rejstříku trestů 
fyzické osoby (podle zákona č. 269/1994 Sb.) za každou osobu jednající jménem 
žadatele/partnera není vyžadován. 

 k partnerství s finančním příspěvkem: Územní samosprávné celky a jimi zřizované organizace 
mohou v roli žadatele zapojit do projektu partnera s finančním příspěvkem, nebo naopak 
mohou být partnery s finančním příspěvkem pouze za podmínky, kde vzájemný vztah 
příjemce a daného partnera umožňuje poskytování prostředků z rozpočtu příjemce do 
rozpočtu partnera v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.  

 k dokladování Čestného prohlášení žadatele o zajištění vlastních prostředků na realizaci 
projektu: Toto čestné prohlášení dokládá žadatel pouze v případě, kdy pro něj platí povinnost 
spolufinancování projektu z vlastních prostředků. V případě, že se žadatele toto čestné 
prohlášení netýká, tudíž ho při vyplňování žádosti o podporu v IS KP14+ nezaškrtne, není 
možné žádost zfinalizovat. Je tedy nutné, aby žadatel souhlas s Čestným prohlášením v IS 
KP14+ zaškrtl. Na záložce Dokumenty pak může doložit nepovinnou přílohu (není 
podmínkou), ve které uvede, že toto čestné prohlášení je pro něj nerelevantní. 

 k dokladování bezdlužnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy a zdravotním 
pojišťovnám: tento doklad je povinen doložit každý oprávněný žadatel, partner pouze v 
případě partnerství s finančním příspěvkem. 

Uvedené skutečnosti budou upraveny v aktuálně připravovaných Pravidlech pro žadatele a příjemce 
– specifická část, verze 3. 
 

 k dokladování dokumentů v IS KP14+: 

Originál, resp. 

Elektronický 

originál 

- Dokument (v jakémkoliv formátu – PDF, JPG, TIFF…), 

který je elektronicky podepsán statutárním zástupcem v IS 

KP14+, nebo dokument, který obsahuje elektronický podpis. 

- Dokument doručený datovou schránkou a nahraný do IS 

KP14+. Nedílnou součást dokumentu musí v tom případě 

tvořit tzv. ověřovací doložka. 

- Dokument, který prošel autorizovanou konverzí (byl úředně 

převeden z listinné do elektronické podoby) – je rovněž 

opatřen ověřovací doložkou. 
Ověřovací doložka musí v souladu se zákonem 300/2008 Sb. obsahovat tyto 

údaje: 

a) název subjektu, který konverzi provedl, 

b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených 

konverzí, 

c) údaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, 

d) údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup, 

e) údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou 

pečeť nebo reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek, 

f) datum vyhotovení ověřovací doložky. 

Úředně ověřená 

kopie 

Dokument, který byl úředně ověřen v listinné podobě (bude opatřen 

tzv. Ověřovací doložkou pro legalizaci/vidimaci) a následně 

nascanován a vložen do IS KP14+. Tento dokument již nutně 

nemusí být opatřen elektronickým podpisem v IS KP14+. 

Prostá kopie Prostý scan dokumentu 

Dokladování dokumentů je uvedeno v kapitole 6.4 Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, v 
další verzi Pravidel bude doplněno rovněž do kapitoly 5.3. 


