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PŘÍKLADY ŽADATELŮ V NÁVAZNOSTI NA TYPY OPRÁVNĚNÝCH ŽADATELŮ 

 
Tento seznam vymezuje vhodné žadatele v rámci projektu Fond malých projektů programu INTERREG 
V-A Slovenská republika - Česká republika. 
 
 

ŽADATELÉ (PARTNEŘI) ZE SLOVENSKÉ REPUBLIKY: 

Žadatel Právní úprava Sektor 

1. Štát (Slovenská republika), resp. organizačná zložka 
štátu 

 
523/2004 Z.z. 

 
Verejný 

  2. Územná samospráva (a jej organizačné zložky)  
 

2a, a, samosprávny kraj 302/2001 Z.z.  
 

Verejný 
2b, b, obec 369/1990 Z.z. 

2c, c, mestská časť 369/1990 Z.z. 

2d, d, združenie obcí 369/1990 Z.z. 

  3. Príspevkové a rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je  

3a,  Štát 523/2004 Z.z.  
 

Verejný 
 

3b,  samosprávny kraj 583/2004 Z. z. 

3c,  Obec 583/2004 Z. z. 

3d,  mestská časť 583/2004 Z. z. 

  4. Komory 

4a, S Slovenská obchodná a priemyselná komora  
 

9/1992 Zb. Súkromný 

4b, S Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora  
 

30/1992 Zb Súkromný 

  5. Šk Školy/vzdelávacie inštitúcie/vysoké školy s výskumnými pracoviskami  
 

5a, Základné školy (vrátane umeleckých) a stredné školy, 
učilištia zriadené subjektmi uvedenými v bode 1, 2a - c  

 

 
596/2003 Z.z. 

 
Verejný 

5b, Predškolské zariadenia a osobitné školy zriadené 
Krajským školským úradom  

 

596/2003 Z.z. Verejný 

5c, Súkromné a cirkevné školy (iba v prípade ak sú 
financované z verejných zdrojov viac ako 50 %) 

 

596/2003 Z.z. Súkromný 

5d, Verejné a štátne vysoké školy  
 

131/2002 Z.z. Verejný 

5e, Súkromné vysoké školy  
(iba v prípade ak sú financované z verejných zdrojov viac 
ako 50 %) 

131/2002 Z.z.     Súkromný 

  6. Nezisková organizácia 213/1997 Z.Z Súkromný 

7. Záujmové združenie právnických osôb 

7a, právnických osôb - pokiaľ všetkých členov Záujmové 
združenie združenia tvoria právnické osoby z verejného 
sektora  
 

§20f - 20j zákona 
č. 40/1964 Zb. 

 
Verejný 

 
7b, 

Záujmové združenie právnických osôb – pokiaľ 
existuje min. jeden člen združenia, ktorý patrí do 
súkromného sektora 

§20f - 20j zákona č. 
40/1964 Zb. 

Súkromný 

8. Občianske združenie  83/1990 Zb. Súkromný 
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9. Nadácia 91/2010 Z.z. Súkromný 

10. Krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu 34/2002 Z.z. Súkromný 

11. Cirkvi a náboženské spoločnosti    308/1991 Zb. Súkromný 

12. Štátny podnik    111/1990 Zb. Súkromný 

13. Výskumné inštitúcie    

 Slovenská akadémia vied  133/2002 Z.z. Verejný 

14. Rozhlas a televízia Slovenska  532/2010 Z.z. Verejný 

15. Matica Slovenská a jej organizačné zložky s právnou 
subjektivitou  

68/1998 Z.z. Verejný 

 
16. 

 
Európske združenie územnej spolupráce  

Nariadenie 
Európskeho 

Parlamentu a Rady 
(ES) č. 1082/2006 

 
Verejný/ 

Súkromný 

17. Slovenský červený kríž   460/2007 Z.z. Verejný 

 
 

ŽADATELÉ (PARTNEŘI) Z ČESKÉ REPUBLIKY: 

Žadatel Právní úprava Sektor 

1. Stát (Česká republika res. organizační složka státu 219/2000 Veřejný 

2. Územní samospráva (a její organizační složka) 

2a. Kraj 129/2000   
 
 

Veřejný 
 

 (a jeho organizační složka) 250/2000  

2b. Obec 128/2000  

 (a její organizační složka) 250/2000  

2c. Městská část statutárního města 128/2000 

 (a její organizační složka) 250/2000 

2d. Svazek obcí, sdružení obcí 128/2000 

3. Zřizované a zakládané organizace 

3.1. Příspěvkové organizace     

3.1a. státu (tzn. organizačních složek státu) 218/2000  
 

Veřejný 
3.1b. Kraje  
3.1c. Obce 250/2000 

3.1d. městské části statutárního města 250/2000 

3.1e. svazku obcí 250/2000 

3.2. Veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení 

 - zřízena subjektem 1., 2. 245/2006 Veřejný 

 - ostatní Soukromý 

3.3. Česká televize 483/1991  
Veřejný 3.4. Český rozhlas 484/1991 

3.5. Státní podnik 77/1997 

 
 

3.6. 

Akciová společnost - min. 80 % podíl veřejnoprávních 
osob (1., 2., 4a. a 4b.) na základním kapitálu a min. 
80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby (1., 2.) na 

 
 

513/1991 

 
 

     Veřejný 
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hlasovacích právech 

 
 

3.7. 

Společnost s ručením omezeným - min. 80 % podíl 
veřejnoprávních osob (2., 4a. a 4b.) na základním 
kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické 
osoby (2., 4a. a 4b.) na hlasovacích právech 

 
 

513/1991 

 
 

    Veřejný 

4. Komory - zájmová samospráva, sdružení 

4a. Hospodářská komora vč. okresních a regionálních 
komor 

301/1992  
Veřejný 

4b. Agrární komora vč. okresních a regionálních komor 301/1992 

4c. Stavovská organizace - profesní komora Příslušný právní 
předpis upravující 
působení profesní 

komory 

 
Soukromý 

4d. Zájmové sdružení 109/1964 Soukromý 

4e. Zájmové sdružení právnických osob 40/1964 
89/2012  

304/2013 

 

 - pokud je většina členů rozhodovacího orgánu 
jmenována veřejnoprávními osobami (č. 1. a č. 2.) 

Veřejný 

- ostatní Soukromý 

5. Školy/vzdělávací instituce 

5.1. Školská právnická osoba, zapsaná ve školském rejstříku 

 - zřízena subjektem 1., 2. 
561/2004 

Veřejný 

 - ostatní Soukromý 

5.2. Vysoká škola 

5.2a. Veřejná a státní vysoká škola 
111/1998 

Veřejný 

5.2b. Vysoká soukromá škola Soukromý 

6. Nestátní neziskové organizace 

6.1. Obecně prospěšná organizace 

 - pokud je většina členů rozhodovacího orgánu 
jmenována veřejnoprávními osobami (č. 1. a č. 2.) 248/1995 

 
Veřejný 

- ostatní 89/2012 Soukromý 

6.2. Spolek, ústav, sociální družstvo 89/2012 Soukromý 

6.3. Pobočný spolek 89/2012 Soukromý 

6.4. Nadace a nadační fond 227/1997 89/2012 Soukromý 

6.5. Církve, pokud je právnickou osobou 

6.5a Registrovaná církev a náboženská společnost  
3/2002 

 
Soukromý 6.5b Svaz církví nebo náboženských společností 

6.5c Evidovaná církevní právnická osoba 

7. Evropské seskupení pro územní spolupráci 248/2000 Veřejný 

 
 
Žadatel není oprávněn žádat o nenávratný finanční příspěvek i v případě že: 

 
a) podpora je předmětem konfliktu zájmů1; 
 
b)  provinil se vážným zkreslením údajů při podávání informací požadovaných  

jako podmínku účasti ve výzvě; 
 

c)  snažil se získat důvěrné informace nebo ovlivnit komisi na výběr malých projektů nebo  
hodnotitelů v době hodnotícího procesu současných nebo předešlých výzev  
na předkládání malých projektů. 
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_____________________ 
1 Situace, kdy z důvodů osobních nebo jiných obdobných vztahů sdílených mezi žadatelem o poskytnutí pomoci 

a osobami vystupujícími na straně poskytovatelů těchto prostředků nebo mezi konečným uživatelem a jeho 
dodavatelem může být narušen nebo ohrožen zájem na nestranném a transparentním výkonu funkcí, které 
souvisejí s přípravou a realizací výzev k předkládání malých projektů, s hodnocením, schvalováním a výběrem z 
předkládaných malých projektů, jakož i jejich monitorováním a průběžným hodnocením v procesu 
implementace malých projektů. 

 

 
Partner žadatele se nesmí zúčastnit výběrového řízení, které je žadatel povinný 
vykonat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek v ČR/zákonom o 
verejnom obstarávaní v SR. 
 


