V Českých Budějovicích dne 27. 6. 2014

Odstraněno: 15. 11. 2012

Metodické oznámení č. 33, revize č. 1

k doložení dokladu o přidělení IČ k žádosti o podporu projektu (příloha č. 1 – doklad
o právní subjektivitě)

S účinností od 1. 10. 2012 přestal Český statistický úřad (ČSÚ) vydávat „Výpis z registru ekonomických
subjektů“ v tištěné podobě. Tato změna vychází ze skutečnosti, že byl dne 1. 7. 2012 dle zákona
č. 111/2009 Sb., o základních registrech spuštěn základní registr osob (ROS), který obsahuje referenční
údaje o všech typech právnických osob včetně jejich organizačních složek, podnikajících fyzických osobách,
zahraničních osobách a orgánech veřejné moci, a který převzal prokazování existence těchto osob.
K žádosti o podporu projektu tedy nelze doložit povinnou přílohu k doložení právní subjektivity krajů, obcí,
dobrovolných svazků obcí a organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji a obcemi - doklad o přidělení
IČ (výpis z registru ekonomických subjektů ČSÚ) v tištěné formě. Údaje z registru ekonomických subjektů
bude nadále možno získat pouze v elektronické podobě prostřednictvím aplikace na webových stránkách
ČSÚ. Tento výpis má ovšem pouze informativní charakter. Výpis v tištěné formě nahrazuje veřejný výpis
z registru osob, který je dostupný na kontaktních místech veřejné správy (Czech POINT).
S ohledem na výše uvedené, se jako povinná příloha k žádosti o podporu projektu k doložení právní
subjektivity krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji a obcemi
dokládá veřejný výpis z registru osob dostupný z aplikace Czech POINT.
Upozornění pro příspěvkové organizace
Na základě stanoviska Českého statistického úřadu nejsou z důvodu legislativního pochybení
v evidenci Základního registru osob zapsány příspěvkové organizace, které vznikly před 1. 1. 2001 a
nejsou zapsány v obchodním rejstříku. Příspěvkové organizace, které žádají o dotaci v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a nejsou v evidenci Základního registru osob, proto
mohou v rámci povinné přílohy žádosti o podporu projektu č. 1 „Doklad o právní subjektivitě“ místo veřejného
výpisu z registru osob doložit doklad „Identifikace ekonomického subjektu v registru ekonomických
subjektů“ vystavený Českým statistickým úřadem (v originále nebo úředně ověřené kopii). Doklad musí
obsahovat razítko Českého statistického úřadu a podpis osoby, která doklad vystavila. Případné nejasnosti
je vhodné konzultovat s referenty příslušného oddělení administrace žádostí Úřadu Regionální rady regionu
NUTS II Jihozápad, jejichž kontakty jsou uvedeny na www.rr-jihozapad.cz.
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Odstraněno: K žádosti o podporu projektu předložené do 21.
a 23. výzvy lze akceptovat tištěný výpis z registru
ekonomických subjektů dostupný v elektronické podobě na
webových stránkách ČSÚ, a to za podmínky, že bude veřejný
výpis z registru osob z aplikace Czech POINT doložen
nejpozději spolu s přílohami před podpisem Smlouvy o
podmínkách poskytnutí dotace.

Metodické oznámení č. 33, revizi č. 1 schválila:
…………………………………
Bc. Martina Kubice
vedoucí odboru řízení programu
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Odstraněno: Ing. Karel Tomšovský

