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Přílohy: 

k usnesení č. 281/2016 

V Liberci dne 11. dubna 2016 

Tibor Batthyány v.  r .  Mgr. Jan Korytář  v .  r .  
primátor města náměstek primátora 
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PROJEKTOVÝ ZÁM ĚR   ev. č. 160407 

Název projektu:  Městské stromy v extrémním prostředí 

Popis projektu  
Cílem projektu je zlepšení péče o zeleň v extrémních lokalitách, zejména v zastavěném centru města se silným 
dopravním zatížením, znečištěným ovzduším a sezónními nároky na odolnost zeleně (sucho a vysoké teploty v 
letním období, chemický posypový materiál v zimním období) prostřednictvím vyvinutí inovativního řešení v péči 
o městské stromy s dlouhodobou životností rostoucí v těchto lokalitách. 

 

Vazba na strategické dokumenty 
Projekt přispěje k řešení identifikovaných problémů a k naplnění cílů obsažených v Aktualizaci Strategie rozvoje 
statutárního města Liberec 2014-2020, a to zejména strategického cíle C. Životní prostředí a veřejná prostranství 
- specifický cíl C1: Koncepční řízení péče o městskou zeleň, aktivita C1.1.2 (zajištění finančně, odborně a 
organizačně kvalitního managementu mimolesní zeleně města) a C1.1.3 (zajištění průběžného vzdělávání 
pracovníků státní správy i samosprávy v oblasti péče o zeleň).   

 

Všeobecný cíl 

Zlepšení péče o zeleň v extrémních lokalitách, zejména v zastavěném centru města formou inovativního přístupu 
k výsadbě a péči o stromy se současným vývojem speciálního substrátu složením odpovídajícím podmínkám dané 
lokality. 

 

Specifické cíle  
Analyzovat stav městských stromů ve vytipované lokalitě 

• Zmapovat vytipovanou lokalitu splňující kritéria extrémní městské lokality (ulice Vítězná, tzv. Zlatý 
kříž) – rozmístění inženýrských sítí včetně VO. 

• Provést analýzu stávajících městských stromů v dané lokalitě – sledování lokality po dobu dvou 
vegetativních období včetně vyhodnocení (ve spolupráci s projektovým partnerem ÚJEP). 

Vyvinout inovativní řešení pro pěstování stromů v dané lokalitě 

• Ve spolupráci s univerzitními partnery projektu vyvinout speciální substrát z dostupných lokálních 
surovin a inovativní technologický postup výsadby.  

• Stanovit nejvhodnější druh a odrůdu stromů pro danou lokalitu. 

Realizovat praktická opatření v dané lokalitě 

• Provést kácení stávajících poškozených stromů v lokalitě.  

• V návaznosti na výsledky vývojových aktivit projektu vysadit vhodné druhy a odrůdy stromů 
inovativním technologickým postupem s využitím vyvinutého substrátu. 

Ve spolupráci s partnerem projektu ÚJEP analyzovat socioekonomické dopady inovativních opatření na 
danou lokalitu (ulice Vítězná), identifikovat vyšší náklady na inovativní pěstování městských stromů ve vztahu 
k dlouhodobému prospěchu města. 

Prohloubit vzdělání pracovníků odboru ekologie a veřejného prostoru prostřednictvím workshopů a 
seminářů realizovaných v rámci sdílení dobré praxe a zkušeností s partnery projektu na obou stranách hranice. 

 

Indikátory pro výstupy 

Provedeno zmapování vybrané lokality – výstup: 1 x analýza stávajícího stavu lokality 

Provedeno sledování lokality – výstup:  1 x vyhodnocení sledování 
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Vyvinut technologický postup výsadby – výstup: popis technologického postupu výsadby městských stromů 

Vyvinut speciální substrát pro pěstování městských stromů – výstup: popis přípravy a složení substrátu 

Výsadba nových stromů v lokalitě – výstup: vysazeno 15 – 20 kusů nových stromů 

Realizováno vzdělávání pracovníků magistrátu – výstup: pravidelná setkávání v rámci projektu 

Realizován odborný workshop na závěr projektu – výstup: 1 x workshop 

Indikátory pro výsledky 

Indikátory měřitelnosti v návaznosti na aktualizovaný plán strategického rozvoje SML 2014 - 2020 

Číslo 
indikátoru  

Název indikátoru 
Měrná 
jednotka 

Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

 4 
Vytvoření, naplňování a vyhodnocování sektorových 
koncepcí (péče o zeleň) – technologický postup výsadby 
městských stromů v extrémních lokalitách 

vznik 
data nejsou 
k dispozici 

technologický 
postup  

 
Vytvoření, naplňování a vyhodnocování sektorových 
koncepcí (péče o zeleň) – stanovení druhu a odrůdy 
městských stromů vhodných do externích lokalit   

lokalita 
data nejsou 
k dispozici 

vytipování 
vhodných 

lokalit 

  
Vytvoření, naplňování a vyhodnocování sektorových koncepcí 
(péče o zeleň) – výsadba stromů vhodných do extrémních 
lokalit vyvinutým technologickým postupem   

 lokalita   
data nejsou 
k dispozici 

výsadba 
/nahrazení 

málo 
odolných 
stromů 

 

Cílové skupiny 

(na koho jsou zaměřeny klíčové aktivity, jaké mají tyto cílové skupiny potřeby a specifika, zapojení cílové skupiny do 
projektu – způsob výběru a získávání členů cílové skupiny, zkušenosti s prací s cílovou skupinou - např. 1700 žáků 2. a 3. 
tříd ZŠ, žáci by se měli naučit plavat a zvýšit tělesnou odolnost, posílit zdraví, ...) 

Cílová skupina 1: 
- Správci zeleně a další odbory magistrátu – projekt zkvalitní činnosti vykonávané zejména odborem 

ekologie a veřejného prostoru, který mimo jiné zajišťuje péči o městské stromy. V rámci projektu bude 
vyvinut speciální substrát a technologický postup včetně stanovení nejvhodnější odrůdy a druhu stromů 
vhodných do extrémních městských lokalit. Tyto údaje budou využity správci zeleně a ostatními 
kompetentními pracovníky k odpovídajícímu rozvoji celého urbanizovaného území města tak, aby byl 
co nejvíce posílen systém ekologické stability a zachování, případně podpora biodiverzity na lokalitách 
spravovaných městem Liberec. 

Cílová skupina 2: 
- Obyvatelé města Liberec – provedená SWOT analýza města v oblasti životního prostředí uvedla úbytek 

ploch veřejné zeleně jako jednu ze slabých stránek. Projektem zasažená lokalita splňuje kritéria tzv. 
extrémní lokality vzhledem k umístění v zastavěném centru města se silným dopravním zatížením, 
znečištěným ovzduším a sezónními nároky na odolnost zeleně (sucho a vysoké teploty v letním období, 
chemický posypový materiál v zimním období). Alej lemuje silně frekventovanou tříproudovou 
komunikaci s výrazným stoupáním zakončenou křižovatkou, kde dochází k neustálému rozjíždění a 
popojíždění motorových vozidel a s tím spojenou vysokou koncentrací polétavého prachu. Zároveň je 
komunikace hojně využívána pěšími účastníky dopravního provozu (žáci ZŠ Husova, studenti TUL, 
návštěvníci muzea a galerie, návštěvníci nemocnice, turisté a další). 

Cílová skupina 3: 
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- Návštěvníci města Liberec a okolí – vzhledem ke své atraktivní poloze má město Liberec předpoklady 
pro celoroční turistiku se zaměřením zejména na přírodu, sportovní aktivity, turistiku a poznávání. 
Vitální městské stromy podpoří atraktivitu centra města, takové stromy plní v zastavěném centrum 
města několik funkcí, zejména funkci sociálně psychologickou (místo pro rekreaci a kontakty, ovlivnění 
estetického cítění, zdraví, duševní pohody) a funkci environmentální (producent kyslíku, odbourávání 
škodlivých látek, ovlivnění mikroklimatu, chlazení atd.), 

Cílová skupina 4: 
- Lokální výrobci substrátu – v rámci projektu budou osloveni výrobci substrátu s využitím zejména 

lokálně dostupných surovin 

Zdůvodnění potřebnosti projektu  

(proč je zapotřebí projektový problém řešit, z čeho se vychází při identifikaci problému – statistiky, analýzy, dotazníková 
šetření atd. - co problém způsobuje, nebo by mohl způsobit, pokud by nedošlo k jeho řešení) 

V anketách, realizovaných městem Liberec v předchozích letech, bylo zjištěno, že lidé i přes výhodnou pozici 
města obklopeného přírodou vnímají nedostatek zeleně, a to především v centru města. Pěstování stromů 
v zastavěných částech centra města je spojeno s vysokými náklady (samotný strom, substrát a další technologie, 
stavební úpravy), bohužel vzhledem k náročnosti podmínek (mimo jiné málo prostoru v mísách, zasíťování 
podzemních částí, dlažba, zahrnutí sněhem, prosolování) stromy často neprospívají dobře a předčasně hynou.   

Lokalita, zvolená pro úpravu v rámci projektu (ulice Vítězná), splňuje kritéria tzv. extrémní lokality vzhledem 
k umístění v zastavěném centru města se silným dopravním zatížením, znečištěným ovzduším a sezónními 
nároky na odolnost zeleně (sucho a vysoké teploty v letním období, chemický posypový materiál v zimním 
období). Alej lemuje silně frekventovanou tříproudovou komunikaci s výrazným stoupáním zakončenou 
křižovatkou, kde dochází k neustálému rozjíždění a popojíždění motorových vozidel a s tím spojenou vysokou 
koncentrací polétavého prachu. Zároveň je komunikace hojně využívána pěšími účastníky dopravního provozu 
(žáci ZŠ Husova, studenti TUL, návštěvníci muzea a galerie, návštěvníci nemocnice, turisté a další). 

Současný stav: 

V současné době zde roste celkem 8 stromů (javor mléč), které jsou pozůstatkem po oboustranné aleji podél 
ulice Vítězná. Stromy rostou v úzkých travnatých pásech mezi silnicí a chodníkem, jsou přestárlé, se sníženou 
fyziologickou vitalitou a biomechanickou stabilitou. U dřevin byl v minulosti použit tzv. sesazovací řez, kdy 
tímto zásahem byl narušen přirozený tvar koruny. Na základě radikálního řezu došlo u takto oslabených 
jedinců k napadení houbovými patogeny, kdy v současné době jsou patrné časté dutiny na kmenech a 
kosterních větvích a sekundární výhony mají tendenci se vylamovat.  

Stromy lze na základě jejich stavu hodnotit jako vhodné k vykácení a nahrazení novými.  

Zeleň v městských lokalitách plní několik funkcí - sociálně psychologickou (místo pro rekreaci a kontakty, 
ovlivnění estetického cítění, zdraví, duševní pohody), funkci environmentální (producent kyslíku, odbourávání 
škodlivých látek, ovlivnění mikroklimatu, chlazení atd.), funkci ekonomickou (vyčíslení nákladů v souvislosti 
s pozitivními vlivy zeleně) 

Cílená výsadba a profesionální údržba zeleně podpoří pozitivní funkce zeleně a zároveň může eliminovat její 
případné negativní vlivy (alergenní pyl, opad listů, pády zlomených větví, nízká vitalita a životnost stromů, 
vícenáklady na údržbu atd.).  

Projekt navazuje na Systém sídelní zeleně v Liberci a péči o ni a naplňuje svým obsahem strategické cíle města 
v oblasti životního prostředí. 
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Přínos pro cílové skupiny 

(jakou změnu projekt jako „vyřešený problém“ přinese - např. posílí zdraví, naučí se plavat, bezpečnost) 

Ve vytipované lokalitě města Liberce (ulice Vítězná) budou ve spolupráci s partnerem projektu  ÚJEP po dobu 
dvou vegetativních period již vysazené stromy pozorovány a budou analyzovány podmínky lokality.  Pro 
úspěšné pěstování stromů v extrémních lokalitách je obzvlášť důležitý výběr vhodného substrátu a správného 
stavebního postupu. Na základě provedených analýz budou proto vyvinuta řešení speciálně pro kořenovou 
část pro úspěšné pěstování stromů v extrémních lokalitách včetně vývoje a výroby substrátu 
z dosažitelných regionálních substancí. Návazně bude vyvinut vhodný substrát, určen technologický 
postup stavebních úprav a vytipovány nejvhodnější druhy a odrůdy městských stromů pro sledovanou 
lokalitu.  

Výroba substrátu a volba ideálních stavebních postupů bude probíhat v rámci spolupráce mezi partnery projektu, 
vědci a výrobci substrátu na základě vzájemné výměny zkušeností a bude průběžně rozvíjena formou následné 
dlouhodobé kooperace.  

Získané know-how umožní (nejlépe lokálním) výrobcům vyrábět cenově dostupný substrát z místních surovin.   

Ve sledované vytipované lokalitě bude vysazeno 15 až 20 velkokorunových městských stromů, které by 
měly dostat prostřednictvím výše uvedených speciálních podzemních podmínek předpoklady pro vyšší 
vitalitu a dlouhou životnost. 

Následně bude prostřednictvím socioekonomické analýzy a využitím ekosystémových služeb prověřeno, jaký 
přínos budou mít vyšší náklady na pěstování stromů vzniklé v souvislosti s novou technologií (substrát, stavební 
postup) vyvinutou v rámci projektu a jak se projeví ekonomicky jejich pozitivní účinek na sledovanou lokalitu. 
Socioekonomickou analýzu provede partner projektu ÚJEP na základě uskutečněné výsadby stromů s cílem určit 
vazbu mezi vyššími náklady na pěstování a dlouhodobým prospěchem tímto způsobem vysazených stromů pro 
město a jeho obyvatele. 

Takto získané údaje a zkušenosti se stanou významným socioekonomickým nástrojem včetně ekonomicky 
a empiricky podložené argumentace při rozhodování o způsobu pěstování městských stromů v extrémních 
lokalitách města Liberec, příp. v rámci sdílení dobré praxe i jiných měst s obdobnými klimatickými a 
půdními podmínkami. 

Výstupy a zkušenosti z projektu budou využity při plánované obnově aleje na Masarykově třídě. 

 

Synergie projektu 

(popis vazby na jiné projekty) 

V rámci projektu vyvinutý komplexní inovativní přístup k pěstování stromů v extrémním prostředí zahrnuje 
veškerou související problematiku od výběru vhodného druhu a odrůdy stromu, přes nejvhodnější technologický 
postup výsadby s využitím speciálního substrátu z lokálních komponent až po následnou analýzu ekonomických 
přínosů takto pěstovaných stromů pro město jako celek.  

Projekt navazuje na projekt „Systém sídelní zeleně“, v rámci kterého budou zmapovány lokality na katastrálním 
území města a budou vytvořeny tzv. Karty lokalit s podrobným popisem dané lokality. Výstupy (technologický 
postup, substrát) budou tak využity při managementu lokalit na odpovídající odborné úrovni.  

Jednou z vhodných lokalit pro využití těchto výstupů se jeví Masarykova třída, kde se plánuje obnova stávající 
aleje. 

Rizika projektu 

(předpokládané objektivní skutečnosti či reálné možnosti, že nastane skutečnost, která může narušit hladký průběh realizace 
klíčových aktivit či finančního a provozního řízení projektu, opatření pro eliminaci rizik – předcházení a mírnění následků)  

Finanční riziko 

- náklady na mapování a vyhodnocení překročí rámec schváleného rozpočtu projektu 
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Eliminace rizika 

- při přípravě terénního šetření a rozpočtu vycházet ze zkušeností z podobných již realizovaných akcí, průběžně 
sledovat míru čerpání rozpočtu  
 

 Projektové riziko 
- projektová rizika nejčastěji nastávají kvůli změnám v projektu, kvůli špatné komunikaci na projektu 
(komunikační rizika projektu) a v důsledku změn vnějších okolností a podmínek (vnější rizika a omezení 
projektu).  

Eliminace rizika 
-komunikační – využití stávajícího systému interní komunikace žadatele 
- změny v projektu, vnější změny a rizika – kvalitní koordinace projektu, v případě nenadálých změn spolupráce 
s ostatními odděleními úřadu 
Právní riziko 

-oblasti rizik, které jsou implicitně dané platnými zákony a předpisy nebo jejich změnami 
Eliminace rizika 
- provedení analýzy všech aktuálních zákonů a norem, kterých se projekt dotýká, průběžná konzultace s odborem 
právním a veřejných zakázek, příp. zadáno externě. 
  
Veškerá rizika lze částečně eliminovat průběžným monitoringem realizace projektu. 

 

Aktivity projektu a termíny 

Č.  Fáze  Aktivita 
Zahájení  
měsíc/rok 

ukončení  
měsíc/rok 

 Přípravná (pořízení studie, projektové dokumentace)     

     

     

     

     

 Realizační (zahájení fyzické realizace projektu/ 1. aktivita projektu)   

  Analýza vybrané lokality, zmapování 09/2016 09/2018 

  Vývoj substrátu, technologický postup 09/2016 09/2018 

   Kácení stávajících stromů v lokalitě 01/2018 03/2018 

  Výsadba nových stromů inovativním přístupem 10/2018 11/2018 

  Realizace pravidelných setkávání v rámci projektu 4x ročně  

   Odborný workshop 06/2019  

     

     

 Udržitelnost Využívání výstupů projektu při péči o zeleň průběžně  

  Návazné sdílení odborných zkušeností s partnery projektu průběžně  

Minimální udržitelnost projektu v letech   

 (Dána poskytovatelem dotace, případně stanoven návrh Projektové kanceláře po projednání s předkladatelem projektu) 

V případě čerpání dotace bude udržitelnost projektu stanovena dle podmínek poskytovatele dotace a relevantní 
výzvy.  
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Životnost projektu v letech 

(Odhad let, za jak dlouho musí nastat nový cyklus projektu, např. za jak dlouho bude nutná reinvestice) 

Výstupy projektu v podobě komplexního inovativního přístupu k pěstování městských stromů (technologický 
postup výsadby, speciální substrát) bude sloužit k dlouhodobému využití při péči o zeleň města a umožní 
kvalitní management v péči o městské stromy v extrémních lokalitách města.  

Návrh projektového týmu (projektový tým v souladu se směrnicí, složení, kdo bude zajišťovat realizaci klíčových aktivit – 
odpovědnosti a vztahy, koordinace projektových aktivit a řízení projektu) 

Vedoucí projektu Ing. Jana Cimbálová - koordinační, projektový a programový pracovník; odbor 
strategického rozvoje a dotací 

Finanční manažer projektu Eva Troszoková -  specialista oddělení přípravy a řízení projektů; odbor strategického 
rozvoje a dotací 

Projektový právník Odbor právní a veřejných zakázek, příp. externě 

Asistent projektu x 

Řešitel Ing. Lucie Sládková - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru; odbor ekologie a 
veřejného prostoru 

Uživatel Ing. Lucie Sládková - vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru; odbor ekologie a 
veřejného prostoru 

Manažer publicity projektu x 

Externí dodavatel či partner Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ekosystémové služby zeleně) 

 

 

 

 

Rozpočet přípravy a realizace  

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Náklady přípravy a zabezpečení akce  

Mzdové náklady a povinné pojistné (DPČ, náklady nad rámec uzavřených smluv apod.) 

Náklady na materiál, vodu a energii  

Náklady na nákup služeb  

Náklady budov a staveb  

Náklady na stroje, zařízení a inventář  

Náklady na nehmotný majetek  

Ostatní náklady realizace akce  

CELKEM  

Rozpočet provozu (vyčíslení předpokládaných nákladů na zajištění provozu (udržitelnosti) projektu) 

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné  

Náklady na materiál, vodu a energii  

Náklady na nákup služeb  

Náklady budov a staveb (odpisy)  

Náklady na stroje, zařízení a inventář  
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Náklady na nehmotný majetek  

Ostatní náklady provozu akce  

CELKEM  

  

Možný zdroj financování  

Prioritní osa  Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce 2014 -2020 mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko 

Prioritní osa 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

Oblast podpory Investiční priorita 6d) – Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy a podpora ekosystémových 
služeb, včetně prostřednictvím sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur. 

Opatření – Společné plánování, přeshraniční management a realizace společných opatření v oblasti 
ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půdy a lesů včetně biotopů, biodiverzity 
a sítě NATURA 2000 

Možné % dotace 85% z prostředků EU EFRR a 5% z rozpočtu ČR 

Zdroje financování projektu a dopady do běžného rozpočtu  

Rok 

Výdaje Příjmy 

SML Dotace SML Dotace 

 2016         

 2017         

 2018         

 2019         

          

CELKEM         

Garant projektu  

(odpovědný náměstek, pod kterého spadá věcně příslušný odbor, který bude zajišťovat udržitelnost projektu a bude 
provozovat výstupy projektu) 

Ing. Karolína Hrbková, Náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí 

 Jméno tel. e-mail 

Zpracovatel Záměru  
Ing. Jana Cimbálová, odbor 
strategického rozvoje a dotací 773  776 566 cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz 

Vlastník projektu 

Ing. Karolína Hrbková, 
náměstkyně pro územní 
plánování, veřejnou zeleň 
a životní prostředí  777 749 372 hrbkova.karolina@magistrat.liberec.cz 

Vedoucí projektu 

Ing. Jana Cimbálová,  
koordinační projektový a 
programový pracovník 773 776 566 cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou 
kanceláří dne 4. 4. 2016 

Podpis 
Programového 
manažera  

Schváleno RM   04MRM 11. 4. 2016   č. usnesení   
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Kooperationsprogramm  
Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 

 
Übersicht der erforderlichen Unterlagen 

 
Program spolupráce 

Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 
 

Seznam p říloh k projektové žádosti  
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  Hinweis: Die als Vordrucke bezeichneten Unterlagen finden Sie in der  

Rubrik "Formulare" auf der Homepage des Kooperationsprogramms: 
www.sn-cz2020.eu 

   Podklady označené jako formuláře najdete pod rubrikou "Formuláře" na 
internetové stránce programu: www.sn-cz2020.eu 

 
  I.  Unterlagen des Lead-Partners für das Gesamtprojekt 

Diese sind zweimal im Original und einmal in Kopie einzureichen. 
   I.  Podklady Lead partnera  pro projekt jako celek  

Je třeba předložit dva originály a jednu kopii. 

 
   Kooperationsvertrag zwischen dem Lead Partner und dem/n Pro-

jektpartner/n (Vordruck) 
    Smlouva o spolupráci uzavřená mezi Lead partnerem a projekto-

vým/i partnerem/y (formulář) 

   Erklärung der Kooperationspartner (Vordruck)     Prohlášení kooperačních partnerů (formulář) 

   Nachweis der Identität: 

tschechischer Lead Partner: Identitätsfeststellung (Vordruck)  

deutscher Lead Partner: Kopie des Personalausweises soweit 
nicht ein Abgleich mit einer amtlichen Veröffentlichung die Legiti-
mation ermöglicht 

    Doklad identity: 

český Lead partner: Ověření identity (formulář) 

německý Lead partner: Kopie dokladu totožnosti, pokud nelze 
osobu legitimovat na základě úředně zveřejněných informací 

   Detaillierte Projektplanung (Vordruck)     Podrobný plán realizace projektu (formulář) 
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  II.  Von allen deutschen K ooperationspartnern (KP) einzureichende 
Unterlagen:  

   II.  Podklady p ředkládané n ěmeckými koopera čními partnery (KP):  

 
1.  Obligatorische Unterlagen deutscher Kooperationspartner  1.  Povinné podklady n ěmeckých koopera čních partner ů 
       

   Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  
(Vordruck, einfache Ausfertigung) 

    Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat 
(formulář, jedno vyhotovení) 

   Nachweis der Rechtspersönlichkeit (z. B. Registerauszug in Kopie, 
nicht älter als 1 Jahr)1 

    Doklad o právní subjektivitě (např. výpis z rejstříku, ne star-
ší1 roku)1 

   Nachweis der vertretungsberechtigten Person (falls die Vertre-
tungsberechtigung nicht aus dem Nachweis der Rechtspersönlich-
keit hervorgeht)1 

    doklad  jednatelského oprávnění (pokud oprávnění neplyne 
z dokladu o právní subjektivitě) 1 

   Nachweis der Finanzierung (bei finanzieller Beteiligung am  
Projekt): 
� deutsche Gemeinden und Landkreise:  

Gemeindewirtschaftliche Stellungnahme zum Nachweis des 
Eigenanteils (1 x im Original) 

� deutsche privatwirtschaftliche Einrichtungen und Vereine: 
Gesamtfinanzierungsbestätigung der Hausbank (Vordruck) 
zum Nachweis des Eigenanteils und der Vorfinanzierung  
(1 x im Original) 

    Doklad o financování (při finančním podílu na projektu): 
� německé obce a okresy:  

Potvrzení o hospodářské situaci obce k doložení vlastního podí-
lu financování (1 x originál) 

� německé soukromoprávní subjekty a spolky: 
Potvrzení banky o celkovém financování (formulář) k doložení 
vlastního podílu a předfinancování (1 x originál) 

 
2.  Unterlagen, die einzureichen sind, falls sie für das Projekt  2.  Podklady, jež se p řikládají k projektové žádosti, jsou-li pro  
  zutreffend sind    projekt relevantní 
       

  Die Kontaktdaten für die Einholung der unten aufgeführten Stellungnahmen entnehmen Sie 
bitte der Anlage zu dieser „Übersicht der erforderlichen Unterlagen“. 

   Kontaktní údaje pro získání níže uvedených stanovisek naleznete v příloze k tomuto „Se-
znamu příloh k projektové žádosti“ 

   bei Projekten der Investitionspriorität 5 b) – „Förderung von Investi-
tionen zur Bewältigung spezieller Risiken, Sicherstellung des Ka-
tastrophenschutzes und Entwicklung von Katastrophenmanage-
mentsystemen“, hier: Maßnahme „Grenzübergreifende Investitio-
nen in ausrüstungs- und Ausstattungsgegenstände, insbesondere 
Spezialtechnik (…)“, sofern Belange des Brandschutzes, Ret-
tungswesen und Katastrophenschutzes  betroffen sind: 

Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen, Referat 25  

    u projektů v investiční prioritě 5 b) – „Podpora investic zaměřených 
na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám 
a vývoj systémů krizového řízení“, zde: opatření „Přeshraniční 
investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky 
(…)“, pokud jsou  dotčeny zájmy požární ochrany, záchranné 
služby a krizového řízení: 

Stanovisko Zemského ředitelství Saska, odboru 25 

 

                                                
1 Betrifft nicht juristische Personen des öffentlichen Rechts / netýká se právnických osob veřejného práva. 
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   bei Projekten der Investitionspriorität 6 c) – „Bewahrung, Schutz, 
Förderung und Entwicklung des Natur- und Kulturerbes“, sofern 
Belange des Denkmalschutzes  betroffen sind:  

Stellungnahme des Landesamts für Denkmalpflege Sachsen  

    u projektů v investiční prioritě 6 c) „Zachování, ochrana, propagace 
a rozvoj přírodního a kulturního dědictví“, pokud jsou dotčeny zá-
jmy památkové pé če: 

Stanovisko Zemského památkového ú řadu  

   bei Projekten der Investitionspriorität 6 c) – „Bewahrung, Schutz, 
Förderung und Entwicklung des Natur- und Kulturerbes“, sofern 
Belange des Tourismus  betroffen sind: 

Stellungnahme der zuständigen Destinationsmanagement-
organisation  

    u projektů v investiční prioritě 6 c) „Zachování, ochrana, propagace 
a rozvoj přírodního a kulturního dědictví“, pokud jsou dotčeny zá-
jmy cestovního ruchu: 

Stanovisko p říslušné organizace destina čního managementu  

   bei Projekten der Interventionspriorität 11 b) – „Verbesserung der 
institutionellen Kapazitäten“, sofern Belange der Raumplanung u. 
Regionalentwicklung betroffen sind: 

Stellungnahme des zuständigen Regionalen Planungsverban-
des  

    u projektů v investiční prioritě 11 b) – „Posilování institucionální 
kapacity“, pokud jsou dotčeny zájmy územního plánování a regio-
nálního rozvoje:  

Stanovisko p říslušného subjektu pro regionální plánování  

 
3.  Zusätzliche Unterlagen bei Baumaßnahmen 2  3.  Další podklady u stavebních opat ření2 
       

   vorhandene baufachliche und sonstige Genehmigungen, Stellung-
nahmen und Gutachten zum Bauvorhaben 

    stavební povolení a jiná povolení, stanoviska a posudky ke sta-
vebnímu záměru, která jsou k dispozici 

   Nachweis des Eigentums/der Baulast bzw. eines Erbbaurechtsver-
trags durch Grundbuchauszug, Katasterlageplan 

    doklad o vlastnictví/věcném břemeni popř. smlouvě o dědičném 
právu stavby (tj. zcizitelném a dědičném právu zřídit na cizím po-
zemku stavbu) prostřednictvím výpisu z katastru nemovitostí, ka-
tastrálních map 

   Bauunterlagen: 

Generell: 

� Lageplan, Schnitte, Grundrisse, Ansichten, Berechnung der 
Flächen und Rauminhalte nach DIN 277, Baubeschreibung 
(Bauerläuterungsbericht) 

� Kostenberechnung nach Gewerken nach DIN 276 

    Stavební podklady: 

Obecně: 

� situační plán, výkresová část (řezy, půdorysy, pohledy), kalku-
lace ploch a vnitřních prostor podle DIN 277, popis stavby (vy-
světlující technická zpráva  

� rozpočet podle DIN 276 

                                                
2 Bei baulichen Investitionen (mit Ausnahme des Bereichs Straßenbau) mit einem beantragten Zuschuss ab 1 Mio. EUR  bzw. 1,5 Mio. EUR (bei Gemeinden)  sind die baulichen Unterlagen insgesamt in 

dreifacher Ausfertigung beizufügen. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen vor der Antragstellung ein Beratungsgespräch bei dem Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB; 
www.sib.sachsen.de) in Anspruch zu nehmen. U stavebních investic (s výjimkou oblasti výstavby silnic) je třeba s žádostí o dotaci od 1 mil. EUR p říp. od 1,5 mil. EUR  (u obcí)  předložit stavební podkla-
dy celkem ve třech vyhotoveních. V tomto případě Vám doporučujeme před podáním žádosti konzultaci u Saského státního podniku managementu staveb a nemovitostí (SIB). 
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   Falls zutreffend: 

� Fachplanung der Haustechnik und der Außenanlagen 

� Bau- und Ausführungsart mit Erläuterung der baulichen, der 
ver- und entsorgungstechnischen, maschinentechnischen, 
elektrotechnischen sowie anderen Anlagen und Einrichtungen 

    Je-li relevantní: 

� odborné plánování domovní techniky a vnějších zařízení 

� prováděcí stavební dokumentace (zdroje, odpady, strojní vyba-
vení, elektroinstalace a jiná zařízení) 

 
  III.  Von tschechischen Kooperationspartnern einzureichende  

Unterlagen 
   III.  Podklady p ředkládané českými koopera čními partnery  

 
  Alle Unterlagen sind in Tschechisch vorzulegen.  

Die Unterlagen sind einmal im Original oder als amtlich beglaubigte Ko-
pie und zweimal als Kopie einzureichen.  
Alle Unterlagen müssen mit Unterschrift einer berechtigten Person, bzw. 
der Ausstellungsbehörde (z.B. beim Registerauszug) versehen werden. 

   Všechny podklady se předkládají v českém jazyce.  
Každá příloha se předkládá v 1 originále (příp. ověřené kopii) a 2 kopiích. 
Všechny přílohy musí být opatřeny podpisem oprávněné osoby koope-
račního partnera, příp. jiné instituce, která přílohu vystavuje (např. 
v případě výpisů z rejstříků) 

 
1.  Obligatorische Unterlagen tschechischer Kooperationspartner  1.  Povinné podklady českých koopera čních partner ů 
       

   Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  
(Vordruck, einfache Ausfertigung) 

    Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat 
(formulář, jedno vyhotovení) 

   Ehrenerklärung des Lead Partners (im Falle eines tschechischen 
Lead Partners; Vordruck) 

    Čestné prohlášení lead partnera (v případě českého lead Partnera; 
formulář) 

   Ehrenerklärung der Projektpartner (Vordruck)     Čestné prohlášení projektových partnerů (formulář) 

   Nachweis der Eignung der Kooperationspartner 

a) Nachweis der Rechtspersönlichkeit 

b) Erklärung über die Struktur der Eigentumsverhältnisse der 
juristischen Person (Vordruck) 

    Doklad o vhodnosti kooperačních partnerů 

a) doklad o právní subjektivitě 

b) Prohlášení o vlastnické struktuře právnické osoby (formulář) 

   Nachweis der Vertretungsberechtigung (falls die Vertretungsbe-
rechtigung nicht aus dem Nachweis der Rechtspersönlichkeit her-
vorgeht) 

    Doklad jednatelského oprávnění (pokud oprávnění neplyne 
z dokladu o právní subjektivitě) 

   Nachweis des Eigenanteils     Doklad o zabezpečení spolufinancování 

   Detaillierte Kostenberechnung (Vordruck)     Podrobný rozpočet projektu (formulář) 

   Nachweis, dass das Projekt keine negativen Auswirkungen auf die 
Umwelt hat: 

    Dokument prokazující, že projekt nemá negativní vliv na životní 
prostředí: 
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a) Ehrenerklärung, falls das Projekt keine negativen Auswirkun-
gen auf NATURA-2000-Gebiete hat (Vordruck) 

b) Stellungnahme der zuständigen Behörde, falls das Projekt 
Auswirkungen auf NATURA-2000-Gebiete hat, 

c) Im Falle von baulichen Projekten, für die eine Gebietsentschei-
dung oder Gebietszustimmung vorliegt, ist der o. g. Nachweis 
nicht nötig 

a) čestné prohlášení, pokud projekt nemá vliv na území NATURA 
2000 (formulář), 

b) stanovisko příslušného orgánu v případě, že projekt má vliv na 
území NATURA 2000, 

c) v případě stavebních projektů, které předkládají územní roz-
hodnutí či souhlas, není tato příloha vyžadována 

 
2.  Unterlagen, die dem Projektantrag beizufügen sind, falls sie  2.  Přílohy, jež se p řikládají k projektové žádosti, jsou-li pro  
  für das Projekt zutreffend sind    projekt relevantní 
       

  Beihilferelevante Projekte:    Projekty zakládající veřejnou podporu: 

   KMU-Bewertung der Kooperationspartner (Vordruck)     Prohlášení o způsobilosti jakožto malý nebo střední podnik  
(formulář) 

   Ehrenerklärung über die De-Minimis-Beihilfe (Vordruck)     Čestné prohlášení o podpoře v režimu de minimis (formulář) 

   Nachweis der finanziellen und organisatorischen Unterhaltung des 
Projektes bis zum Ende der Zweckbindungsfrist (Vordruck) 

    Popis zajištění udržitelnosti projektu po finanční stránce a organi-
zační stránce (formulář) 

  Unterlagen für Projekte, welche Einnahmen erzeugen:    Projekty vytvářející příjmy: 

   Übersicht, falls in Zusammenhang mit dem Projekt Einnahmen 
entstehen (Vordruck) 

    Vyplněná tabulka v případě, že v souvislosti s projektem budou 
vznikat příjmy (formulář) 

 
3.  Zusätzliche Unterlagen bei Baumaßnahmen  3.  Další podklady u stavebních opat ření 
       

   durch das zuständige Bauamt ausgestellte Genehmigung     Povolení vydané příslušným stavebním úřadem 

   Planungsunterlagen für den Erlass der Genehmigung zur Durch-
führung der Bauarbeiten sowie Kostenplanung 

    Projektová dokumentace, která je podkladem pro vydání oprávně-
ní k provádění stavebních prací 

   Ehrenerklärung zum Projekt, im Rahmen dessen Bauarbeiten 
durchgeführt werden (Vordruck) 

    Čestné prohlášení k projektu, jehož součástí jsou stavební práce 
(formulář) 

   Katasterlageplan mit farbiger Markierung aller betroffenen Immobi-
lien 

    Katastrální mapa s barevným vyznačením všech dotčených nemo-
vitostí 
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Auf Grundlage  
 
• Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Ge-
samthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
EURATOM) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. EU L 298 S. 1), in der jeweils 
geltenden Fassung, 

• Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Ko-
häsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. EU L 347 
S. 320), in der jeweils geltenden Fassung, Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonde-
ren Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
(ABl. EU L 347, S. 289), in der jeweils geltenden Fassung,  

• Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmung zur Unterstüt-
zung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (ABl. EU L 347, S. 259); in 
der jeweils geltenden Fassung, sowie 

• auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, 1301/2013 und 
1299/2013 sowie der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 erlassene 
delegierende und durchführende Rechtsakte, in der jeweils geltenden Fas-

 Na základě  
 
• Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném roz-
počtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 
(Úřední věstník EU L 298 str. 1), v platném znění, Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Ev-
ropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evrop-
ském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úřední 
věstník EU L 347 str. 320), v platném znění, Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle In-
vestice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 
(Úřední věstník EU L 347, str. 289), v platném znění, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 
17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolu-
práce (Úřední věstník EU L 347, str. 259), v platném znění a 

• právních aktů vydaných Komisí v přenesené působnosti na základě naříze-
ní (EU) č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013 a Nařízení (EU, EURATOM) 
č. 966/2012, v platném znění  

• Programového dokumentu k Programu na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (CCI-č. 
2014TC16RFCB017), v platném znění a 

• Společného realizačního dokumentu, v platném znění 
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sung, 
• des Programmdokuments des Kooperationsprogramms zur Förderung der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen 
und der Tschechischen Republik 2014-2020 (CCI-Nr. 2014TC16RFCB017), 
in der jeweils geltenden Fassung und 

• des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments in der jeweils geltenden Fas-
sung  

wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten Kooperati-
onspartnern zur Umsetzung des in § 1 dieses Kooperationsvertrages benann-
ten Projekts geschlossen. 
 

 se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními part-
nery na realizaci projektu, uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci. 

 

Lead-Partner  Lead partner  
     

Firma / Einrichtung  Firma / instituce  

MLeibniz Institut für ökologische Raumentwicklung   Leibniz Institut für ökologische Raumentwicklung  
     

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Dr. A. Otto (stellv. Direktor)   Dr. A. Otto (zástupce ředitele)  

     

Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort  

 Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Weberplatz, 01217 Dresden  Weberplatz, 01217 Dresden 
 

Projektpartner  Projektový partner  
       

Projektpartner 1   Projektový partner 1 
     

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt  Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt 
     

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  

Dr. C. Korndörfer  Dr. C. Korndörfer 
     

Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Grunaer Str. 2, 01067 Dresden  Grunaer Str. 2, 01067 Dresden 
       

 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.   

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole ozna čte 
pořadovým číslem a dopl ňte příslušná data.  
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Projektpartner 2   Projektový partner 2 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Jan Evangelista Purkyně-Universität Ústí nad Labem  Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.  prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem-město  Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem-město 
       

 
 
 

Projektpartner 3   Projektový partner 3  
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Statutärische Stadt Liberec  Statutární město Liberec 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Tibor Batthyány, Oberbürgermeister  Tibor Batthyány, primátor 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1  nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 
       

 

Projektpartner 4   Projektový partner 4 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Děčín  Děčín 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Marie Blažková  Marie Blažková 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Decin IV  Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Decin IV 
  

 
    

 
 

Präambel 
 
Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement 
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu 

 Preambule  
 
Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu,reporting 
a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních prostředků EU, 

Příloha usnesení č. 281/2016



 

 

62
00

6 
 0

7/
15

   
  S

ei
te

 4
 v

on
 1

3 

zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel 
und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des Pro-
jekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt gegenüber 
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB), die die Aufgaben des 
Gemeinsamen Sekretariats, der Auszahlungsstelle und der für die deutschen 
Kooperationspartner verantwortlichen Kontrollinstanz wahrnimmt, die alleinige 
Verantwortung für die Durchführung des Projekts und schließt mit ihr einen 
Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag erlegt dem Lead-Partner eine 
Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit Unterstützung des/der einzelnen 
Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand dieses Kooperationsvertrages ist 
die Regelung dieser Pflichten im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Pro-
jektpartner/n. 

vztahujících se k projektu, a řádného využití dotačních prostředků v rámci pro-
jektu i ze strany projektových partnerů podílejících se na projektu. Lead part-
ner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu vůči Saské rozvojové 
bance (SAB), která plní úkoly Společného sekretariátu, výplatního místa 
a kontrolora zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní 
smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead part-
nerovi celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového 
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o spo-
lupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead partnerem 
a projektovým partnerem / projektovými partnery. 

 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt (Projekttitel) 
 

 § 1 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je tento projekt (název projektu) 
 

       Městské stromy v extrémním prostředí. 

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Projektantrag. Die Parteien sind sich 
darüber einig, dass der Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung 
Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung ist und dem/n Projektpartner/n durch 
den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird. 
 

 Bližší informace o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují 
na tom, že žádost ve znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní 
dohody a lead partner ji dá projektovému partnerovi / projektovým partnerům 
na vědomí. 
 

 

§ 2 
Projektzusammenarbeit 

 
1. Die Kooperationspartner bestätigen, dass sie gemeinschaftlich an der Er-

arbeitung des in § 1 genannten Projektes mitgewirkt haben. 
 

 § 2 
Spolupráce v rámci projektu 

 
1. Kooperační partneři potvrzují, že se společně podíleli na přípravě projektu, 

uvedeného v § 1. 

2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des Pro-
jekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1 genannten 
Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des jeweiligen Kooperati-
onspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen Projektanteilen/-aufgaben 
ist im Projektantrag ausführlich darzustellen. Die Kooperationspartner sind 
sich darüber einig, dass sie an die im Antrag gemachten Angaben hin-
sichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden sind.  

 

 2. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti pro-
jektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet na 
projektu uvedeném v § 1. Součinnost příslušného kooperačního partnera 
v rámci projektu, tj. jeho podíl na jednotlivých částech projektu, resp. jed-
notlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána v projekto-
vé žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje ohledně jejich 
součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti, jsou pro ně zá-
vazné. 

3. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach Ab-  3. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat 
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schluss des Projekts in geeigneter Weise zu nutzen. vhodným způsobem i po ukončení projektu. 
 

§ 3 
Antragsverfahren 

 
1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende abgeschlossene 

Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage beizufügen. 

 § 3 
Postup p ři podávání žádostí 

 
1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o spolu-

práci je jednou z příloh projektové žádosti. 
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche 

Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen des 
bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden Verfah-
rens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. 

 2. Projektový partner / Projektoví partneři je povinen / jsou povinni poskytnout 
lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady, které jsou po-
třebné pro podání žádosti a v rámci administrativního postupu, který musí 
proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. 

3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über den 
abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt voll-
umfänglich zur Kenntnis. 

 3. Lead partner informuje neprodleně projektového partnera / projektové part-
nery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je v plném roz-
sahu s jejím obsahem. 

4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über die 
Ablehnung des Projektantrags. 

 4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové part-
nery o zamítnutí projektové žádosti. 

 
 

§ 4 
Projektförderung 

 
1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen. 

 § 4 
Podpora projektu 

 
1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

2. Die Kooperationspartner sind darüber informiert, dass für eine Förderung 
ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten Projektausgaben in 
Betracht kommen. 

 2. Kooperační partneři jsou informováni o tom, že pro účely podpory přicháze-
jí v úvahu výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí do-
tace. 

 
 

§ 5 
Vertretung der Projektpartner, Haftung 

 
1. Der/Die Projektpartner beauftragt/beauftragen und bevollmächtigt/ bevoll-

mächtigen den Lead-Partner, ihn/sie im Rahmen des in § 1 genannten 
Vorhabens rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung 
beteiligten Stellen zu vertreten. 

 § 5 
Zastupování projektových partner ů, odpov ědnost za škodu 

 
1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují 

a zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je v rámci projektu, uvedeného 
v § 1, zastupoval v právních úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se 
na řízení programu. 

2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für sie 
geltenden Rechts und die sich aus dem Gemeinsamen Umsetzungsdoku-
ment sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten einzuhalten und alle 
erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Verstößt einer der Kooperati-
onspartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen diese Pflicht und entsteht da-
raus dem/den anderen Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er die-
sen ihm/ihnen gegenüber zu ersetzen. 

 2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat platné právní předpi-
sy, které se na ně vztahují, a povinnosti vyplývající ze Společného reali-
začního dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povo-
lení. Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost byť i jen 
z nedbalosti a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi / 
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit. 

3. Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine vertrag-  3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti byť i jen 
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lichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus dem Zu-
wendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch entstandenen 
Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt verlangen. 

z nedbalosti a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace dána odpovědnost 
lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner od příslušného projek-
tového partnera požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla. 

4. Verlangt die SAB vom Lead-Partner die Rückzahlung von Fördermitteln, 
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn entfal-
lenden Betrag der Förderung.1 

 4. Je-li od lead partnera Saskou rozvojovou bankou požadováno vrácení do-
tačních prostředků, nese příslušný projektový partner ve vztahu k lead 
partnerovi odpovědnost za tu část dotace, která na něj připadá.1 

 
 

§ 6 
Pflichten der Kooperationspartner 

 
Lead-Partner und der/die Projektpartner sind verpflichtet, 

 § 6 
Povinnosti koopera čních partner ů 

 
Lead partner a projektový partner je povinen / projektoví partneři jsou povinni, 

1. die auf ihn/sie zutreffenden Bedingungen und Auflagen, die im Zuwen-
dungsvertrag festgeschrieben sind, zu erfüllen, 

 1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o poskytnutí 
dotace, které se ho/jich týkají, 

2. die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen in der jeweiligen Landes-
sprache bei der national zuständigen Kontrollinstanz vorzulegen2, 

 2. předkládat v příslušném národním jazyce národnímu kontrolorovi podklady, 
které jsou nutné pro vyúčtování2, 

3. alle Kooperationspartner über den Fortschritt seines/ihrer Projektanteils/e 
sowie unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer Aufgaben im Projekt 
unter Angabe des Datums zu unterrichten, 

 3. neprodleně informovat všechny projektové partnery o pokroku svého/ 
svých částí projektu a o splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu 
s uvedením příslušného data, 

4. alle Kooperationspartner unverzüglich zu unterrichten, wenn 
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt än-

dert oder  
b. einer der unter § 10 (Kündigung des Vertrages) aufgeführten Sachver-

halte vorliegt, 

 4. neprodleně informovat všechny projektové partnery, pokud: 
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy 

o poskytnutí dotace nebo 
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 10 (výpověď 

smlouvy), 
5. bei einer Vergabe von Leistungen an Dritte sind die nationalen und europä-

ischen Rechtsvorgaben für die Vergabe von Aufträgen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. Dies gilt auf der deutschen  Seite aus-
schließlich für Kooperationspartner, die zur Einhaltung vergaberechtlicher 
Bestimmungen gesetzlich3 verpflichtet sind. In allen übrigen Fällen ist zum 
Nachweis des wirtschaftlichen und sparsamen Einsatzes der Fördermittel 
ein Preisvergleich vorzunehmen. Dieser ist zu dokumentieren. Auf der 
tschechischen  Seite sind die einschlägigen Regelungen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. 

 5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské 
právní předpisy v platném znění. Na německé  straně toto ustanovení platí 
výlučně pro ty kooperační partnery, kteří jsou ze zákona povinni se řídit zá-
konem o zadávání veřejných zakázek3. Ve všech ostatních případech je 
nutno doložit na základě zdokumentovaného porovnání cen hospodárné 
a úsporné využití dotačních prostředků. Na české  straně je nutno dodržet 
příslušné předpisy v platném znění. 

                                                
1 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
2 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit./ Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
3 §§ 98ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V.m. der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV), § 1 Absatz 1 des Gesetzes 

über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG) / §§ 98 a násl. Zákona proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) ve spojení s Nařízením o zadávání veřejných zakázek (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – 
VgV)), § 1, odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek ve Svobodném státě Sasko (Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabege-
setz – SächsVergabeG)). 
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§ 7 
Belegprüfung und Auszahlung 

 

 § 7 
Kontrola doklad ů a výplata prost ředků 

 

1. Der Lead-Partner und die Projektpartner legen die für die Abrechnung not-
wendigen Unterlagen bei der für sie zuständigen nationalen Kontrollinstanz 
vor (siehe auch § 6 Abs. 2 des vorliegenden Vertrages). 

 1. Lead partner a projektoví partneři předkládají podklady, nutné pro vyúčto-
vání, svému příslušnému národnímu kontrolorovi (viz také § 6 odst. 2 této 
smlouvy). 

2. Die Anforderung der Fördermittel soll anteilig entsprechend den in 
Pkt.4.1.6 des Projektantrages aufgeführten Meilensteinen erfolgen. 

 2. O proplacení dotačních prostředků se žádá podle podílů, které odpovídají 
milníkům, uvedeným v bodě 4.1.6. Žádosti o poskytnutí dotace. 

3. Die Kooperationspartner beantragen die Auszahlung der Fördermittel un-
abhängig voneinander. Dafür legt der jeweilige Kooperationspartner der 
zuständigen nationalen Kontrollinstanz gemeinsam mit der Belegliste einen 
Auszahlungsantrag über den in der Belegliste aufgeführten zuschussfähi-
gen Betrag zur Prüfung vor. 

 3. Projektoví partneři podávají žádost o proplacení dotačních prostředků ne-
závisle na sobě. Příslušný projektový partner předkládá za tímto účelem ke 
kontrole svému příslušnému národnímu kontrolorovi společně se soupis-
kou výdajů i žádost o proplacení částky způsobilých výdajů, uvedené 
v soupisce. 

4. Die zuständige nationale Kontrollinstanz übermittelt das Prüfergebnis so-
wie die Höhe des auszuzahlenden Betrages der Auszahlungsstelle bei der 
SAB sowie dem Lead-Partner und, sofern zutreffend, dem betroffenen Pro-
jektpartner zur Information. 

 4. Příslušný národní kontrolor sdělí výsledek kontroly a výši částky, která má 
být proplacena, výplatnímu místu v Saské rozvojové bance a lead partne-
rovi a případně pro informaci dotčenému projektovému partnerovi. 

5. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gegenüber dem Lead-Partner. Der 
Lead-Partner leitet dem/den Projektpartner/n den auf ihn/sie entfallenden 
Anteil der Fördermittel weiter4. 

 5. Dotační prostředky jsou propláceny prostřednictvím lead partnera. Lead 
partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále příslušnému 
projektovému partnerovi / projektovým partnerům4. 

 

§ 8 
Abschluss des Projektes 

 
1. Nach Abschluss des in § 1 genannten Projektes stellt der Lead-Partner die 

Ergebnisse des Vorhabens in einem zweisprachigen Abschlussbericht dar 
und reicht diesen sowie weitere erforderliche Unterlagen5 bei der SAB ein. 
Die abschließende Auszahlung für die Kooperationspartner wird erst nach 
der erfolgten Prüfung des Abschlussberichtes sowie nach Prüfung der ab-
schließenden Abrechnungsunterlagen aller Kooperationspartner erfolgen. 

 § 8 
Ukon čení realizace projektu 

 
1. Po ukončení projektu uvedeného v § 1 popíše lead partner výsledky projek-

tu ve dvoujazyčné závěrečné zprávě, kterou společně s dalšími potřebnými 
podklady5 předloží Saské rozvojové bance. Závěrečná platba kooperačním 
partnerům se uskuteční až po provedené kontrole závěrečné zprávy a po 
závěrečné kontrole účetních dokladů všech kooperačních partnerů. 

2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils durchge-
führten Projektabschnitten erfolgen. Die einzelnen Projektabschnitte erge-
ben sich aus dem Projektantrag. 

 2. Závěrečná platba dotačních prostředků se uskuteční prostřednictvím lead 
partnera. Lead partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále 
příslušnému projektovému partnerovi / projektovým partnerům. 
 

 

                                                
4 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant. / Relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
5 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit. / Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
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§ 9 
Kürzungsvorbehalt 

 
1. Der Lead-Partner zahlt dem/den Projektpartnern den auf ihn/sie entfallen-

den Betrag vollständig ohne Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch 
später erhobene spezifische Abgaben oder Ähnliches aus. 

 § 9 
Výhrada krácení dotace 

 
1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým partnerům 

úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku později vybíra-
ných specifických poplatků apod. 

2. Im Falle einer Aberkennung von Ausgaben leitet der Lead Partner den 
durch die Kontrollinstanz geminderten und von der SAB ausgezahlten Be-
trag an den betroffenen Projektpartner weiter. 

 2. V případě neuznání výdajů předá lead partner příslušnému projektovému 
partnerovi částku, sníženou kontrolorem a proplacenou Saskou rozvojovou 
bankou. 

3. Übersteigt der von der Kontrollinstanz aberkannte Betrag den verbleiben-
den Auszahlungsbetrag des betroffenen Projektpartners, fordert die SAB 
den Differenzbetrag vom Lead Partner zurück. Der von der Aberkennung 
betroffene Projektpartner ist verpflichtet, dem Lead Partner diesen Rück-
forderungsbetrag unverzüglich, spätestens 10 Arbeitstage nach Aufforde-
rung durch den Lead-Partner, zurückzuzahlen. Der Lead Partner überweist 
den Betrag unverzüglich an die SAB. 
 

 3. Pokud je kontrolorem neuznaná částka vyšší, nežli částka, zbývající 
k proplacení příslušnému projektovému partnerovi, bude Saská rozvojová 
banka požadovat vrácení rozdílu po lead partnerovi. Projektový partner, 
u něhož došlo ke zkrácení dotačních prostředků, je povinen tuto částku le-
ad partnerovi neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů následujících 
po výzvě lead partnera, uhradit. Lead partner převede neprodleně tuto 
částku Saské rozvojové bance. 

 
 

§ 10 
Kündigung des Vertrages 

 
1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren 

Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus 
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem 
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund in 
diesem Sinne liegt insbesondere vor, wenn 
 

 § 10 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Lead partner může ze závažného důvodu odstoupit od smlouvy vůči jed-

nomu nebo několika projektovým partnerům, aniž by platila výpovědní lhů-
ta. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový partner odstoupit 
od smlouvy vůči lead partnerovi, aniž by platila výpovědní lhůta. Závažný 
důvod v tomto smyslu je dán v případech, v nichž 

a) die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind,  a) už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace, 
b) über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens beantragt wurde, 
 b) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho 

z kooperačních partnerů, 
c) ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere 

durch unzutreffende Angaben, erlangt hat, 
 c) jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky neoprávněně, 

zejména na základě nepravdivých údajů, 
d) ein Kooperationspartner vor der offiziellen Registrierung des Projektan-

trages mit dem Projekt begonnen hat, , da die Gewährung einer Förde-
rung für Projekte, die bereits vor der offiziellen Registrierung des Projek-
tantrages umgesetzt werden, ausgeschlossen ist. Eine Ausnahme hier-
von gilt für notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungs-
leistungen sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der An-
tragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2014 entstanden sind. Diese Aus-
gaben sind bis zu 5 Prozent der zuschussfähigen Gesamt-ausgaben 
des Kooperationspartners, bei dem sie angefallen sind, förderfähig. 

 d) některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl projekt 
oficiálně zaregistrován, neboť je vyloučeno poskytnutí dotace na projek-
ty, jejichž realizace byla zahájena již před oficiální registrací projektové 
žádosti. Výjimku tvoří výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu 
projektu v rámci podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 1.1.2014. Ty-
to výdaje jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů 
kooperačního partnera, u kterého vznikly. 
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e) ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht rechtzei-
tig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben wesentlich 
abweicht, 

 e) jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje nebo ho 
nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů uvedených 
v žádosti, 

f) ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im Zuwendungsver-
trag festgelegten Verwendungszweck entsprechend einsetzt oder ge-
gen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag entsprechend verstößt, 

 f) jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel 
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným způ-
sobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy 
o poskytnutí dotace, 

g) die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und Vorausset-
zungen sowie die Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages nicht 
erfüllt werden. 

 g) nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se 
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o spolupráci. 

2. Der Lead-Partner hat die SAB unverzüglich über die Kündigung dieses 
Vertrages zu unterrichten. 

 2. Lead partner je povinen neprodleně informovat Saskou rozvojovou banku 
o odstoupení od této smlouvy. 

3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der SAB das Projekt mit dem/den 
verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen Projektpartner bzw. 
neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine ordnungsgemäße Projekt-
durchführung gewährleistet werden kann. 

 3. Lead partner může se souhlasem Saské rozvojové banky pokračovat 
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými partne-
ry nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými projektovými partne-
ry, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu. 

4. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Ziffer 1 ein 
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner schadlos 
halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu vertreten hat. 

 4. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem výpovědi 
smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé škody od toho ko-
operačního partnera, který zapříčinil vznik důvodu výpovědi smlouvy. Za 
škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil byť i jen v nedbalosti. 

 
 

§ 11 
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner 

 
1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 bzw. § 9 Ziffer 3 (Rückforderung der SAB ge-

genüber dem Lead-Partner) hat der Projektpartner die erhaltenen Förder-
mittel unverzüglich an den Lead-Partner zurückzuzahlen. 

 § 11 
Vymáhání dota čních prost ředků od projektových partner ů 

 
1. V případech podle § 5 odst. 4, příp. § 9 odst. 3 (vymáhání prostředků Sas-

kou rozvojovou bankou po lead partnerovi) je projektový partner povinen 
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi. 

2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner zurück, 
haftet der Projektpartner gegenüber dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen 
Sitz hat, in Höhe der zurück zu zahlenden Fördermittel.6 Vorstehender Satz 
begründet einen eigenen Anspruch des Mitgliedsstaats gegen den Projekt-
partner. 

 2. Pokud projektový partner nevrátí dotační prostředky lead partnerovi, ručí 
projektový partner ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo6, ve 
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět. Předchozí věta za-
kládá nárok členského státu vůči projektovému partnerovi. 

 
 

                                                
6 Tschechische Projektpartner haften gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik). Deutsche Projektpart-

ner haften gegenüber dem Freistaat Sachsen. / Český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Německý projektový partner ručí vůči 
Svobodnému státu Sasko. 
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§ 12 
Verzinsung der Rückforderung 

 
1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar 

 § 12 
Zúro čení vymáhaných dlužných částek 

 
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice 

a) im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen ei-
nes Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens 

 a) v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho 
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení. 

b) im Übrigen ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner.  b) v ostatních případech ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi 
2. Der Zinssatz bemisst sich gemäß Artikel 147 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 

1303/2013. 
 2. Úroková sazba se stanoví v souladu s s článkem 147 odstavec 2 nařízení 

(ES) č. 1303/2013. 
 

§ 13 
Aufbewahrungspflichten 

 
Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die Originalbele-
ge auf Anforderung der zur Kontrolle berechtigten Behörden und öffentlichen 
Stellen verfügbar sind. Die Originalbelege sind daher grundsätzlich bis zum 
31.12.2030 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht keine längere Frist 
bestimmt ist. Ausnahmsweise dürfen die Originalbelege nach Ablauf der 
Zweckbindungsfrist mit Zustimmung der SAB vernichtet werden.  
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der SAB zur Vernichtung der Belege 
einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit. 
Sollte die SAB der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen, vereinba-
ren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine neue Aufbe-
wahrungsfrist. 

 § 13 
Povinnosti archivace doklad ů 

 
Kooperační partneři jsou povinni zajistit na základě výzvy subjektu oprávně-
ného ke kontrole předložení dokladů v originále. Originály dokladů se proto 
musí archivovat do 31. 12. 2030, pokud podle národního práva nebyla stano-
vena lhůta delší. Ve výjimečných případech lze se souhlasem Saské rozvojo-
vé banky originály dokladů skartovat po ukončení lhůty účelového vázání pro-
středků. 
Lead partner si vyžádá souhlas Saské rozvojové banky se skartací dokladů. 
O rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery. 
Pokud Saská rozvojová banka neudělí souhlas se skartací originálních dokla-
dů, dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové 
lhůtě pro archivaci dokladů. 

 

§ 14 
Auskunftspflicht 

 
1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den 

beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechi-
schen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für Regionalentwick-
lung der Tschechischen Republik und den zuständigen Rechnungsprü-
fungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über das Projekt zu er-
teilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen zu gewähren. 

 § 14 
Informa ční povinnost 

 
1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu Ev-

ropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu Sas-
ko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské rozvojové ban-
ce, Centru pro regionální rozvoj České republiky a příslušným veřejným 
kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám těchto subjek-
tů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých účetních dokladů 
a dokladů o činnosti. 

2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die SAB im Rahmen der 
in der Präambel beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflich-
tet ist und entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht. 

 2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka je v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace, 
a zbavují ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti. 
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§ 15 
Prüfungsrecht 

 
Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat 
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen 
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die SAB im Rahmen der in der 
Präambel beschriebenen Aufgaben, das Zentrum für Regionalentwicklung in 
der Tschechischen Republik und deren Beauftragte, sind zur Prüfung der ord-
nungsgemäßen Verwendung der Mittel beim jeweiligen Partner befugt. Sie 
haben das Recht, Einsicht in alle relevanten Projektunterlagen zu verlangen 
und davon Kopien zu fertigen. Zu diesem Zweck räumen der Lead-Partner 
und der/die Projektpartner den prüfenden Stellen und ihren Beauftragten je-
weils ein Betretungsrecht ein. 
 

 § 15 
Kontrolní právo 

 
Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném 
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní subjekty a jimi pověřené osoby, ja-
kož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank) v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj České re-
publiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů 
kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo požadovat na-
hlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie. 
Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner / projektoví partneři 
kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo vstupu na své pozemky 
a do svých objektů. 

 

§ 16 
Schlussbestimmungen 

 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise 

unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung eine 
Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die Vertragspartner, eine 
die unwirksame Bestimmung ersetzende Vereinbarung so zu treffen, wie 
sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lücke in 
rechtlich zulässiger Weise getroffen hätten. 

 § 16 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy úplně nebo čás-

tečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost ostatních 
ustanovení nedotčena. Výše uvedené platí také při případném výskytu ne-
dostatku v právní úpravě této smlouvy. V těchto případech se smluvní stra-
ny zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné ustanovení, ja-
kou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly vědomy neúčin-
nosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení nebo nedostatku 
v právní úpravě. 

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung dieser 
Schriftformklausel bedürfen der Schriftform. 

 2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy, pokud 
byly přijaty v písemné podobě; zrušení povinnosti provádět změny pouze 
písemnou formou musí mít rovněž písemnou formu. 

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der Lead- Partner 
seinen Sitz hat. Gerichtsstand ist Bundesrepublik Deutschland. 

 3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner. Soudní 
příslušnost je Spolková republika Německo. 

4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.  4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 

wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass eine Weiter-
verfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht gewollt ist. 

 5. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností, 
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí koope-
račních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu. 

 
6. Die §§ 1 bis 16 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung er-

gänzender Regelungen in § 17 abbedungen werden. Sollten einzelne Re-
gelungen in § 17 denen in den §§ 1 bis 16 widersprechen, so gelten die 
Regelungen der §§ 1 bis 16 vorrangig. 
 

 6. Paragrafy 1 až 16 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími ustano-
veními sjednanými v § 17. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 17 v rozporu 
s ustanoveními v § 1 až § 16, platí přednostně ustanovení § 1 až § 16. 
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§ 17 
Ergänzende Vereinbarungen (optional) 

 
[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen 
vornehmen] 

 § 17 
Doplňující ujednání (volitelná) 

 
[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení] 

             

 

Unterzeichnung durch den Lead-Partner  Podpis lead partnera  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

      

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

             
 

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner  Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových partner ů 
     

Projektpartner 1   Partner projektu 1  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

      

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

             
 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.   

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující řádky, pole ozna čte 
pořadovým číslem a dopl ňte příslušná data.  
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Projektpartner 2  Projektový partner 2  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

      

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

             
 

Projektpartner 3  Projektový partner 3  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

 

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Tibor Batthyány, Oberbürgermeister   Tibor Batthyány, primátor 
 

Projektpartner 4  Projektový partner 2  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

      

 

      

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 
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