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Wersja nr 5 1 

Wykaz czeskich kwalifikowalnych wnioskodawców 
(partnerów) 

 
Kwalifikującymi się wnioskodawcami są osoby prawne, które są 
- publicznoprawne lub 
- kierowane przez publicznoprawne osoby prawne lub 
- nie założone do osiągania zysku (non profit) 

z siedzibą na obszarze działania właściwego Partnera FM. Wyjątkiem są jednostki bez osobowości prawnej, które 
są oddziałami instytucji z siedzibą poza obszarem działania własciwego partnera FM, ale na obszarze Partnera 
działają. Takie instytucje są także kwalifikowalnym wnioskodawcą. 

 

Č. 
 

Typ subjektu 
 

 
Číslo 
ČSÚ 

Zákon 
číslo, 
Sb. 

Podmínky 

1. Stát (Česká 
republika) 
resp. 
organizační 
složka státu 

  
325 

219/2000 
219/2000 

 

2. 
 

Územní 
samospráva  
(a její 
organizační 
složka) 

2a.Kraj  
(a jeho organizační 
složka) 
2b.Obec  
(a její organizační 
složka) 
2c.Městská část 
statutárního města 
(a její organizační 
složka) 
2d.Svazek obcí 

804 
804 
801 
801 
801 
801 
771 

129/2000 
250/2000 
128/2000 
250/2000 
128/2000 
250/2000 
128/2000 

 

3. Příspěvková 
organizace 

3a.státu (tzn. 
organizačních složek 
státu), 
3b.kraje,  
3c.obce,  
3d.městské části 
statutárního města, 
3e.svazku obcí 
 

331 
 
331 
331 
331 
331 
 

218/2000 
 
250/2000 
250/2000 
250/2000 
250/2000 
 

 

4.  Komory - 
zájmová 
samospráva 

4a.Hospodářská 
komora vč. okresních  
a regionálních komor 
4b.Agrární komora vč. 
okresních  
a regionálních komor 
 

745 
745 

301/1992 
301/1992 

 

5. Školská 
právnická 

 6111  561/2004 zřízena subjektem 
1.,2.  

                                                 
1 Také 621, 625 a 631 
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Wersja nr 5 2 

osoba zapsaná 
ve školském 
rejstříku 

 

6. Veřejná a státní 
vysoká škola 
 

 601 111/1998 
 

7. Veřejná 
výzkumná 
instituce 

  341/2005 
 

8.  Veřejné 
neziskové 
ústavní 
zdravotnické 
zařízení  

 651 245/2006 zřízeno subjektem 
1.,2.  

 

9a. 
9b. 
 

Česká televize 
Český rozhlas 
 

 361 
361 
 

483/1991 
484/1991 
 

 

10. Správa 
železniční 
dopravní cesty, 
státní 
organizace 

 352 77/2002  

11.  Obecně 
prospěšná 
organizace 

 141 248/1995 pokud je většina 
členů správní rady 
jmenována 
veřejnoprávními 
právnickými osobami 
(č.1 a č.2) 

12. Zájmové 
sdružení 
právnických 
osob 

 751 40/1964 pokud je většina 
členů rozhodovacího 
orgánu jmenována 
veřejnoprávními 
osobami (č.1 a č.2) 

13. Spolek  706 89/2012  

14. Pobočný 
spolek, pokud 
je právnickou 
osobou 

 736 89/2012  

15.  Nadace a 
nadační fond 
 

 117, 
118 

227/1997  

16. Církev, pokud 
je právnickou 
osobou 

16a.Registrovaná 
církev a náboženská 
společnost 
16b.Svaz církví nebo 
náboženských 
společností 
16c.Evidovaná 
právnická osoba 
 

721 
 
721 
 
721 

3/2002 
 
3/2002 
 
3/2002 

 



 Załącznik nr 10 do Wytycznych dla Wnioskodawców 
Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

 

 

 

 

 

Wersja nr 5 3 

17. Státní podnik 
 

 301 77/1997  

18. Akciová 
společnost 

 121 513/1991 80 % podíl 
veřejnoprávních osob 
(1.,2. a 4.) na 
základním kapitálu a 
min. 80% podíl 
veřejnoprávní 
právnické osoby 
(1.,2. a 4.) na 
hlasovacích právech 
 

19. Společnost 
s ručením 
omezeným 

 112 513/1991 80 % podíl 
veřejnoprávních osob 
(2., 4.) na základním 
kapitálu a min. 80% 
podíl veřejnoprávní 
právnické osoby (2., 
4.) na hlasovacích 
právech 

20 Vysoká 
soukromá škola 

 601 111/1998  

21 Evropské 
seskupení pro 
územní 
spolupráci 

  248/2000  

 

 

 

 

bj.: Za źródło publiczne uważa się źródło pochodzące z budżetu państwa, aktywów finansowych 
Skarbu Państwa, funduszy państwowych, budżetów terytorialnych, budżetu UE, budżetu 
międzynarodowych organizacji założonych na mocy umowy publicznej lub jakiekolwiek inne źródło  
o podobnym charakterze. Za źródło o podobnym charakterze uważa się źródło pochodzące z budżetu 
podmiotów publicznoprawnych i stowarzyszeń jednego lub kilku regionalnych albo lokalnych organów 
lub publicznoprawnych podmiotów funkcjonujących zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi. Za podmiot publicznoprawny uważa się jakikolwiek podmiot, który: a) jest 
założony lub powołany w szczególnym celu zaspokajania potrzeb interesu ogólnego, który nie ma 
charakteru przemysłowego lub handlowego, b) posiada osobowość prawną oraz c) jest finansowany 
przeważnie przez państwo, organy regionalne lub lokalne albo inne podmioty publicznoprawne; lub jest 
przez te organy zarządzany; lub w jego organie administracyjnym, zarządzającym lub nadzorczym 
ponad połowa członków mianowana jest przez państwo, organy regionalne lub lokalne lub inne 
podmioty publicznoprawne.2; 

 

                                                 
2 Uwarunkowania wymienione w literach a) do c) muszą być spełnione jednocześnie (kumulacyjnie).  


