
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 

Odbor politiky bydlení 

Metodika pro vyplnění elektronické žádosti k podprogramu 

117D51200 

 „Regenerace panelových sídlišť“ 

 



Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i přímo z textu daného podprogramu 

umístěného na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. 

 1. Uživatel (žadatel o dotaci) se zaregistruje do aplikace použitím volby „Nový uživatel“ na úvodní stránce a vyplněním registračních údajů, 

neboť přístup k žádostem o dotace je povolen pouze uživatelům registrovaným v aplikaci DIS ZAD. Přístup k žádostem o dotace bude žadateli 

povolen po zadání přihlašovacího jména a hesla kliknutím na tlačítko “Přihlásit“ na úvodní obrazovce aplikace.  

2. Pro zadání nové žádosti použijte volbu „Nová žádost“, poté zvolte ze seznamu podprogram, 117D51200 Podpora regenerace panelových 

sídlišť. 

3. Při vyplňování žádostí doporučujeme pečlivě číst každou stránku žádosti včetně poznámek a nápovědy, potom by vyplnění žádosti mělo být 

bezproblémové. Pokud se však u uživatele přesto vyskytnou nejasnosti při vyplňování formuláře, doporučujeme použít volbu „Nápověda”, 

případně kontaktovat společnost ASD Software, s. r. o. (tel. +420 583 300 724, e-mail hot-line@asd-software.cz). Pokud bude mít uživatel 

problém věcného nebo metodického charakteru týkající se podání žádosti o dotaci, lze kontaktovat příslušného referenta spravujícího daný 

podprogram. 

 4. V žádosti o dotaci musí uživatel vyplnit všechny části žádosti („záložky”) daného podprogramu. Údaje označené * jsou povinné 

a při nevyplnění povinných hodnot nebo při vzniku nesrovnalostí v zadaných údajích nelze žádost uložit, dokud nebudou chyby, na které aplikace 

upozorňuje, odstraněny. 

5. Po úspěšném přihlášení (informace o přihlášeném uživateli se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky) se žadateli zobrazí seznam 

již uložených žádostí, který může být při prvním přihlášení prázdný. Zakládat nové žádosti a modifikovat data již založených žádostí je povoleno 

do termínu ukončení přijímání žádostí. 

 

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51200 

 „Regenerace panelových sídlišť“ 

 



Nový žadatel vyplní 

Identifikační a Přihlašovací 

údaje 



Kliknout pro zadání nové žádosti 



Kliknout na požadovaný program 



Doporučujeme  vytisknout 

metodický pokyn včetně 

příloh k programu při 

vyplňování el. žádosti 

Kliknout pro přechod na další 

záložku 



kliknout, na straně 3 kliknutím 

na zelenou šipku nebo na kód 

vybrat Obec, měst. část hl. m. 

Prahy 

vyplnit IČ a kliknout na tlačítko ARES, 

kliknutím na zelenou šipku nebo na název 

obce potvrdit výběr (adresa se doplní 

automaticky 



Vyplňte osobu, která bude po celou dobu realizace 

akce komunikovat se správcem programu !!!! 



Věnujte pozornost poznámkám, které 

jsou uvedeny v každé záložce žádosti 



Vyplnit např. vlastnický podíl MŠ; Technické 

služby; Nemocnice; Vodovody a kanalizace, 

atd. 



Vyplnit dle uvedených 

poznámek 



Uvést včetně zastavěné plochy 



V případě, že má žadatel na akci již Smlouvu o dílo, uvede datum dle smlouvy. Pokud na 

akci nemá vysoutěženého dodavatele, pak uvede datum orientační!!!  Pozor na zeleň, 

pravděpodobně nebudete realizovat v 12/2015 !!! Možnost realizovat do 6/2016 !!! 



K výpočtu hodnoty parametru Vám pomůže formulář 

„Specifické údaje“, který je přílohou Metodického pokynu k 

podprogramu RPS 



Náklady a výdaje musí být vyrovnané 



Nápověda k vyplnění neinvestiční a investiční bilance 

 5011 – celkové náklady na projektovou dokumentaci akce 

 5012 – inženýrská činnost, studie proveditelnosti 

 5019 – např. příprava území 

 5091 – uvedení území do původního stavu 

 5099 – podle povahy, např. vybudování provizorních cest, mostků v rámci přeložky kabel. sítí atd. 

   

 =  Náklady musí obsahovat v součtu stejnou částku jako výdaje !!!!!!!!!!! 

   

 5570 – výše požadované dotace 

 5679 – vlastní finanční prostředky žadatele na dofinancování akce 

 5690 – úvěry na dofinancování akce 

   

 V případě, že se součet řádků 5011, 5012, 5019, 5091 a 5099 nerovná součtu ostatních řádků, objeví se upozornění „Neinvestiční bilance 

není vyrovnaná!“ 

   

   

 INVESTIČNÍ BILANCE 

   

 „Investiční bilance“ se vyplňuje stejným způsobem jako „Neinvestiční bilance“. 

 V případě pochybností o zařazení výdaje o investičních nebo neinvestičních výdajů konzultujte s Vaším účetním odborem. 

 



Uvést osobu, která skutečně vyplnila a ovládá 

obsah žádosti o dotaci. 



Nevkládat výkresy, fotografie !!!!! 



Čtěte pečlivě poznámky !!!!!! 



Prosím čtěte !!! Uložit a zaslat 

žádost na MMR s unikátním kódem, 

nikoliv s názvem „pracovní verze“ 


