
Doklady k žádosti: 
 

1. Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce; jde-li o nemovitost, originál 
výpisu z katastru nemovitostí nebo jeho úředně ověřená kopie a kopie snímku katastrální 
mapy, které nejsou starší než 6 měsíců. 

2. Doklad osvědčující legální existenci žadatele, a to dle typu žadatele: 
a) kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li žadatelem právnická nebo fyzická osoba 

zapisovaná do obchodního rejstříku (např. obchodní společnosti nebo fyzické osoby 
zapsané v obchodním rejstříku) nebo 

b) kopie živnostenského listu nebo jiného osvědčení, je-li žadatelem fyzická osoba 
nezapisovaná do obchodního rejstříku nebo 

c) kopie dokladu o legální existenci žadatele, kterým je právnická osoba nezapisovaná do 
obchodního rejstříku (např. kopie výpisu z Rejstříku registrovaných církví a 
náboženských společností, výpisu z Rejstříku evidovaných právnických osob, výpisu z 
rejstříku nadací, výpisu z rejstříku obecně prospěšných společností nebo jiného registru 
právnických osob nebo zřizovací listiny) nebo 

d) kopie stanov spolku s registrací ve veřejném rejstříku, je-li žadatelem spolek. 
3. Kopie dokladu o ustanovení statutárního zástupce (např. kopie jmenovacího dekretu, 

usnesení z ustavujícího zasedání či valné hromady apod.) u právnických osob, nevyplývá-
li skutečnost, kdo je statutárním zástupcem, přímo z výše uvedených dokladů (např. z OR). 

4. Originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o oprávnění jednat a podepisovat za 
žadatele (např. plná moc od vlastníka/vlastníků kulturní památky s uvedením rozsahu 
zmocněncova oprávnění – tiskopis přiložený k žádosti), nevyplývá-li toto oprávnění přímo 
z výše uvedených dokladů. 

5. Doklad o aktuálním bankovním spojení – doložit buď kopii smlouvy o zřízení bankovního 
účtu žadatele s aktuálním nezměněným číslem účtu nebo potvrzení příslušného 
bankovního ústavu s uvedením majitele účtu a aktuálním číslem účtu či kopii výpisu 
z účtu v části bez finančních údajů; v případě, že žadatel je příspěvkovou organizací 
zřízenou obcí, je nutné doložit rovněž doklad o účtu zřizovatele; v případě, že žadatel není 
zřizovatelem bankovního účtu, ale užívá jej společně s dalšími právnickými osobami (např. 
bankovní účet zřízený pro více farností), je nutné doložit rovněž čestné prohlášení o 
spoluužívání bankovního účtu. 

6. Kopie závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, vydaného 
podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

7. Kopie stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, pokud jej 
zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje. 

8. Kopie podepsané smlouvy o dílo se specifikací druhu, rozsahu, způsobu, termínu 
provedení stavebních prací a dodávek na opravu, případně restaurátorských prací na 
rok 2015, k nimž se váže tato žádost. Při provádění obnovy svépomocí odborný odhad na 
nákup materiálu s členěním podle jednotlivých druhů materiálů a uvedením potřebného 
množství včetně jednotkových cen položek a celkové ceny. 

9. Odborné stanovení ceny stavebních prací a dodávek včetně specifikace prací na rok 
2015, k nimž se váže tato žádost, obsahující: 

 kopii krycího listu, 

 kopii rekapitulace stavebních prací a dodávek, 

 kopii položkového rozpočtu. 
10. Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a zdravotního po-

jištění (tiskopis přiložený k žádosti). 
11. Fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí 

podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váže žádost o příspěvek. 

 


