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Česká republika • Ministerstvo pro místní rozvoj 
IČO : 66002222 
se sídlem Staroměstské náměstí 6, 11 O 15 Praha 1 
ID datové schránky 26iaava 
zastoupená RNDr. Jiřím Horáčkem 
dále jen „Ministerstvo" 

a 

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 
IČO : 04095316 
se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, 13000 Praha 3 
ID datové schránky: mt6427q 
zastoupené Ing. Zdeňkem Vašákem 
dále jen „Centrum" 

dále společně také jen „smluvní strany" 

uzavírají ve smyslu ustanovení čl. 123 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č . 1303/2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj , 
Evropském 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, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském 
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č . 1083/2006 (dále jen „obecné 
nařízení"), ustanovení čl. 23 odst. 2 a 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1299/2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce (dále jen „nařízení o EÚS), dále dle ustanovení 
§ 14a odst. 3 zákona č . 248/2000 Sb. , o podpoře regionálního rozvoje , ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o podpoře regionálního rozvoje"), dle ustanovení § 159 a násl. 
zákona č. 50012004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a 
dle ustanovení§ 14g zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ rozpočtová pravidla") , níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tuto 



veřejnoprávní smlouvu o výkonu činností kontrolora, společného sekretariátu a 
infobodu v rámci implementace programů cíle Evropská územní spolupráce pro 

období 2014- 2020 

Definice pojmů 

Pro účely této smlouvy se následujícími pojmy rozumí: 

GDPR - nařízení EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); 

infobod - subjekt, s nímž Ministerstvo uzavřelo veřejnoprávní smlouvu za účelem výkonu 
některých úkolů řídícího orgánu na území ČR; pro účely této smlouvy se infobodem rozumí 
Centrum pro regionální rozvoj české republiky, které v souladu se zákonnou úpravou, 
a to zejména dle ustanovení§ 14a odst. 3 zákona o podpoře regionálního rozvoje, a v souladu 
s touto smlouvou plní v přenesené působnosti úkoly a povinnosti vymezené v čl. IV odst. 4.4, 
této smlouvy; 

kontrolor - subjekt dle čl. 23 odst. 4 nařízení o EÚS, s nímž Ministerstvo uzavřelo 
veřejnoprávní smlouvu za účelem provádění ověření podle čl. 125 odst. 4 písm. a) obecného 
nařízení ; pro účely této smlouvy se kontrolorem rozumí Centrum pro regionální rozvoj české 
republiky, které v souladu se zákonnou úpravou, a to zejména dle ustanovení§ 14a odst. 3 
zákona o podpoře regionálního rozvoje , a v souladu s touto smlouvou plní v přenesené 
působnosti úkoly a povinnosti vymezené v čl. IV odst. 4.2, této smlouvy; 

národní koordinátor (dále také „NK'?lnárodní orgán (dále také „NO'? - orgán, který nese 
odpovědnost za implementaci programu cíle Evropská územní spolupráce v členském státě 
EU jiném, než je členský stát, ve kterém sídlí řídící orgán. V české republice je Národním 
koordinátorem/Národním orgánem Ministerstvo; též organizační útvar Ministerstva, který 
zabezpečuje činnost národního koordinátora/národního orgánu v rámci Ministerstva 

programová dokumentace - soubor dokumentů , který tvoří závazné postupy a pravidla 
implementace u příslušného programu cíle Evropská územní spolupráce. Tyto dokumenty jsou 
vydávány řídícím orgánem, národním orgánem, národním koordinátorem a Centrum v roli 
společného sekretariátu, kontrolora a infobodu je jimi v rámci přenesené působnosti vázáno; 

programy cíle Evropská územní spolupráce (dále také „programy EÚS'? - pro úče!J' této 
smlouvy se programy cíle Evropská územní spolupráce rozumí: program lnterreg V-A Ceská 
republika - Polsko, program lnterreg V-A Slovenská republika - Česká republika , program 
lnterreg V-A Rakousko - Česká republika, Program přeshraniční spolupráce česká republika 
- Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, Program spolupráce česká republika -
Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, program lnterreg CENTRAL EUROPE, program lnterreg 
DANUBE, program INTERREG EUROPE, program URBACT Ill ; 

řídicí orgán (dále také „ŘO'? - Ministerstvo jakožto orgán pověřený členským státem k 
zajištěn í účelného , efektivního a hospodárného řízení a provádění programu lnterreg V-A 
česká republika - Polsko, a to v souladu se zásadami řádného finančního řízen í a článkem 
125 obecného nařízení , který je za uvedené činnosti zodpovědný ; též organizační útvar 
Ministerstva, který zabezpečuje činnost řídicího orgánu v rámci Ministerstva 

společný sekretariát - subjekt, s nímž Ministerstvo uzavřelo veřejnoprávní smlouvu za 
účelem výkonu některých úkolů řídícího orgánu v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení o EÚS; pro 
účely této smlouvy se společným sekretariátem rozumí Centrum pro regionální rozvoj české 



republiky, které v souladu se zákonnou úpravou, a to zejména dle ustanovení§ 14a odst. 3 
zákona o podpoře regionálního rozvoje, a v souladu s touto smlouvou plní v přenesené 
působnosti úkoly a povinnosti vymezené v čl. IV odst. 4.3, této smlouvy; 



Preambule 

Vzhledem k tomu, že na základě usnesení vlády Ceské republiky 
ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 bylo Ministerstvo pověřeno výkonem funkce řídicího orgánu 

pro program lnterreg V-A Ceská republika - Polsko a koordinací ostatních programů cíle 
Evropská územní spolupráce na území CR a odpovídá za jejich provádění; 

vzhledem ke schválení programů EÚS Evropskou komisí; 

vzhledem k tomu, že v souvislosti s ustanovením § 14g rozpočtových pravidel, 
ministerstvo pověřuje k výkonu části správního řízení Centrum; 

se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy: 



Článek I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Tato smlouva zakládá dvoustranný právní vztah , jehož obsahem jsou práva a povinnosti 
smluvních stran při plnění dále specifikovaných úkolů v rámci implementace programů 
EÚS. 

1.2 Ministerstvo, jakožto ŘO/NO/NK programů EÚS na základě této smlouvy pověřuje 
v souladu s čl. 23 odst. 2 a 4 nařízení o EÚS a čl. 123 odst. 6 obecného nařízení , 
v návaznosti na ustanovení § 14a odst. 3 zákona o podpoře regionálního rozvoje a na § 
14g rozpočtových pravidel , Centrum výkonem práv a povinností stanovených touto 
smlouvou, a to za podmínek dále uvedených. 

1.3 Centrum je oprávněno vykonávat jemu svěřená práva a povinnosti uvedené v odstavcích 
4.2 až 4.4 této smlouvy pouze a výlučně ve vztahu k programům EÚS . 

1.4 Centrum se zavazuje vykonávat jemu svěřené úkoly v souladu s právní úpravou, touto 
smlouvou a s platnou a účinnou programovou dokumentací. 

1.5 Centrum vykonává své povinnosti dle této smlouvy v souladu s ustanovením 
§ 14a odst. 3 zákona o podpoře regionálního rozvoje a rozpočtovými pravidly. Není-li 
dále stanoveno jinak, podrobné vymezení postupů a pravidel pro výkon činností dle této 
smlouvy je uvedeno v programové dokumentaci. 

Článek li. 
Doba trvání smluvního vztahu 

2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

Článek Ill. 
Práva a povinnosti Ministerstva 

3.1 Ministerstvo bylo usnesením vlády české republiky ze dne 28. listopadu 2012, 
č . 867 pověřeno výkonem funkce ŘO/NO/NK programů EÚS. 

3.2 Ministerstvo se zavazuje poskytovat Centru veškerou součinnost a spolupráci nezbytnou 
pro plnění této smlouvy a zajistit celkové metodické vedení pro proces implementace 
programů EÚS. Ministerstvo odpovídá za soulad programové dokumentace s právními 
předpisy . 

3.3 Ministerstvo v rámci implementace programů dále zabezpečuje plnění veškerých úkolů 
projektového cyklu, které nejsou touto smlouvou svěřeny Centru. 

Článek IV. 
Práva a povinnosti Centra 

4.1 Centrum je povinno plnit úkoly v závazné verzi jednotlivých součástí programové 
dokumentace, a dále úkoly svěřené touto smlouvou, způsobem uvedeným a popsaným 
v této smlouvě . 

4.2 Centrum se zavazuje pro programy EÚS v roli kontrolora, s ohledem na konkrétní popisy 
uvedené v programové dokumentaci, řádně plnit dále uvedené úkoly: 
a) monitorovat realizaci projektů , 

b) provádět analýzy rizik projektů , administrativní ověření a veřejnosprávní kontroly 
projektů , 

c) ověřovat , zda žadatelé a příjemci dodržují podmínky zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb. , o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů , včetně souvisejících 



předpisů , 

d) kontrolovat způsobilost výdajů na úrovni projektových partnerů a kontrolovat 
žádosti o platby a informovat příjemce o provedeném krácení nebo snížení 
způsobilých výdajů , 

e) administrovat změny v projektech, kontrolovat žádosti o platby a informovat 
příjemce o provedeném nevyplacení dotace nebo její části podle§ 14e 
rozpočtových pravidel. 

f) vyzývat příjemce dotace k provedení opatření k nápravě podle§ 14f 
rozpočtových pravidel, 

g) administrovat údaje o žádostech o podporu v informačních systémech a 
odpovídat za včasnost , úplnost a správnost zadávaných údajů , 

h) spolupracovat s ŘO/NO/NK při zpracování analýzy rizik programu a plnění 
nápravných opatření , 

i) spolupracovat s ŘO/NO/NK při zpracování podkladů pro monitoring a analýzy 
administrativní kapacity a vzdělávání , 

j) předávat informace a poskytovat součinnost ŘO/NO/NK při ověření a hodnocení 
výkonu delegovaných činností , 

k) informovat ŘO/NO/NK o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost, 
zjištěných při implementaci programu a projektů , 

I) zpracovávat podklady pro certifikaci výdajů , 
m) kontrolovat způsobilost výdajů na úrovni projektových partnerů se sídlem v ČR u 

trilaterálních projektů finančně podpořených z programů EÚS, kterých se ČR 
neúčastní, 

n) poskytovat součinnost při přípravě metodických materiálů . 

4.3 Centrum se zavazuje pro programy lnterreg V-A česká republika - Polsko a lnterreg 
V-A Rakousko- česká republika v roli společného sekretariátu a s ohledem na konkrétní 
popisy uvedené v programové dokumentaci řádně plnit dále uvedené úkoly: 
a) zajišťovat kontakt s příjemci a poskytovat jim informace, 
b) vydávat stanoviska k projektovým záměrům , 

c) provádět kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu, 
d) koordinovat hodnocení projektových žádostí a provádět hodnocení přeshraniční 

spolupráce a přeshraničního dopadu, 
e) připravovat podklady pro vydání právních aktů o poskytnutí dotace, 
f) administrovat změny v žádosti o podporu a projektech, 
g) řešit odstoupení od žádosti o podporu a od realizace projektu , 
h) administrovat údaje o žádostech o podporu v informačních systémech a 

odpovídat za včasnost , úplnost a správnost zadávaných údajů , 

i) připravovat výroční a závěrečnou zprávu o implementaci programu a podklady 
pro její vytvořen í, 

j) podílet se na přípravě , realizaci a zajišťování propagace, 
k) vytvářet a vyhodnocovat roční komunikační plán, 
I) zpracovávat podklady pro Monitorovací výbor a organizovat zasedání 

Monitorovacího výboru. 

4.4 Centrum se zavazuje pro program lnterreg V-A Slovenská republika - česká republika 
v roli infobodu s ohledem na konkrétní popisy uvedené v programové dokumentaci řádně 
plnit dále uvedené úkoly: 



a) zajišťovat kontakt s příjemci a poskytovat jim informace, 
b) ověřovat splnění podmínek doručení projektové žádosti a formálních náležitostí, 
c) organizačně zajišťovat a pořádat Monitorovací výbory na českém území; 

Článek V. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

5.1 Centrum se zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost při ověřování plnění 
povinností dle této smlouvy ze strany Ministerstva a ze strany dalších, k tomu dle právní 
úpravy nebo dohod uzavřených mezi Ministerstvem a příslušným řídícím orgánem 
programu EÚS výslovně zmocněných orgánů české republiky, partnerských členských 
států zapojených do programů EÚS a Evropské unie, kterými jsou zejména Ministerstvo 
financí ČR , Nejvyšší kontrolní úřad, řídící orgán, certifikační orgán, auditní orgán 
příslušného programu EÚS, kterého se česká republika účastní , Evropská komise či 
Evropský účetní dvůr. Centrum bere na vědomí , že orgány, oprávněné ověřovat plnění 
jeho povinností, mohou provést kontrolu přímo v jeho sídle. V takovém případě se 
Centrum zavazuje poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vážící se k jeho 
činnosti dle této smlouvy, umožnit jim ověření souladu obsahu těchto dokladů se 
skutečným stavem a poskytnout součinnost ke kontrole všem oprávněným osobám; to 
vše platí i po ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou za předpokladu , že 
kontrolní orgány jsou na základě právní úpravy daných podmínek oprávněny takovou 
kontrolu provést. 

5.2 Centrum je povinno řádně a po dobu stanovenou programovou dokumentací ukládat 
a uchovávat veškerou dokumentaci týkající se plnění jeho povinností dle této smlouvy. 

5.3 Centrum je v případě nejasností povinno konzultovat s Ministerstvem plnění povinností 
dle této smlouvy a potenciálně sporné postupy vymezené v programové dokumentaci. 

5.4 Smluvní strany se zavazují vždy chránit oprávněné zájmy druhé smluvní strany, 
a to zejména s ohledem na řádný průběh implementace programů EÚS. 

5.5 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu oznamovat veškeré 
podstatné skutečnosti , které mohou mít vliv na řádný průběh implementace programů 
EÚS 

5.6 Smluvní strany berou na vědomí , že jsou v případě nakládání s osobními či citlivými údaji 
povinny postupovat v souladu se zákonem č . 101/2000 Sb. , o ochraně osobních 
údajů a o změně dalších zákonů , ve znění pozdějších předpisů a související evropskou 
legislativou. Ve vztahu k osobním či citlivým údajům při implementaci programů EÚS plní 
Centrum z pohledu GDPR roli Zpracovatele. 

Článek VI. 
Pozastavení činnosti Centra 

6.1 Ministerstvo je v rámci smluvního vztahu, založeného touto smlouvou, oprávněno 
v následujících případech jednostranně rozhodnout o pozastavení činnosti Centra, 
následkem čehož Centrum nadále nebude oprávněno plnit povinnosti a úkoly plynoucí 
z této smlouvy, pokud Centrum ani po písemné výzvě k nápravě s poskytnutím 
přiměřené lhůty řádně neplní své povinnosti a úkoly stanovené čl. IV této smlouvy. 

6.2 Využije-li Ministerstvo oprávnění k pozastavení činnosti Centra plynoucí z této smlouvy, 
je povinno jej o tom informovat prostřednictvím písemného sdělení, v němž uvede 
zejména 
a) datum, k němuž dojde k pozastavení činnosti , 
b) důvody pro pozastavení činnosti a stanovení nápravných opatření , 
c) popis činností, které je Centrum povinno do dne, k němuž dojde k pozastavení 

činnosti, vykonat tak, aby nedošlo ke vzniku škody. 



6.3 Činnost Centra může být pozastavena v celém rozsahu nebo pouze pro některé dílčí 
úkoly. V tom případě Ministerstvo v oznámení o pozastavení činnosti mimo náležitosti, 
uvedené v odst. 6.2, uvede výčet úkolů , jejichž výkon se pozastavuje. 

6.4 Pominou-li důvody pro pozastavení činnosti Centra, je Ministerstvo povinno do 1 O 
pracovních dnů ode dne, kdy důvody pro pozastavení činnost i prokazatelně pominuly, 
rozhodnout o obnově činnosti Centra . 

6.5 Centrum je oprávněno do 10 pracovních dní od doručení sdělen í dle odst. 6.2 podat 
námitky. Podané námitky nemají suspenzivní ani devolutivní charakter. Vzhledem 
k charakteru a důležitosti pozastavení činnosti Centra i podaných námitek pro 
implementaci programů EÚS bylo však smluvními stranami dohodnuto, že o podaných 
námitkách rozhodne příslušný ministr I ministryně řídicí Ministerstvo, a to ve lhůtě 1 O 
pracovních dní od jejich podání Centrem. 

Článek VII. 
Ukončení smluvního vztahu 

7.1 K ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou může dojít pouze jedním 
z následujících způsobů : 
a) výpovědí jedné ze smluvních stran dle odst. 7.2 a odst. 7.3 této smlouvy s výpovědní 

dobou 6 měsíců s počátkem od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy byla 
výpověď řádně doručena druhé smluvní straně, 

b) dohodou smluvních stran. 
7.2 Smluvní vztah může Ministerstvo ukončit výpovědí, pokud Centrum prokazatelně ani po 

písemné výzvě s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě dlouhodobě neplní své 
povinnosti z této smlouvy. 

7.3 Smluvní vztah může Centrum ukončit výpovědí v případě , 
a) že Ministerstvo prokazatelně ani po písemné výzvě s poskytnutím přiměřené lhůty 

k nápravě dlouhodobě neplní své povinnosti z této smlouvy, 
b) Ministerstvo vydá bez předchozího připomínkového řízení Centra programovou 

dokumentaci nebo její změnu, která podstatným způsobem rozšíří povinnosti Centra 
nad rámec povinností uložených mu v čl. IV této smlouvy. Tento výpovědní důvod 
se neuplatní v případě , kdy programová dokumentace bude rozšířena o povinnosti 
vyplývající z legislativy ČR , EU nebo požadavků Evropské komise za předpokladu , 
že v případě vyhodnocení nemožnosti zajištění oprávněných zájmů Centra při 
implementaci programů EÚS dle čl. 5.4 této smlouvy, a to zejména s ohledem 
na personální zajištění Centra, Ministerstvo zohlední tuto skutečnost. 

7.4 Po ukončení smluvního vztahu na základě výpovědi jedné ze smluvních stran či .určení 
neplatnosti či neúčinnosti smlouvy je Centrum povinno bezodkladně předat veškerou 
dokumentaci týkající se plnění jeho úkolů a povinností dle této smlouvy Ministerstvu. 

Článek VIII. 
Řešení sporů 

8.1 Spory mezi smluvními stranami, týkající se provádění nebo výkladu této smlouvy, budou 
předmětem jednání mezi účastníky řízení. Obě strany se zavazují postupovat v souladu 
s právními předpisy ČR a EU a ustanoveními této smlouvy. 

8.2 V případech , kdy nedojde k dohodě mezi smluvními stranami ani do 30 pracovních dnů 
od prvého jednání ve smyslu předchozího odstavce, bude jednou či oběma stranami 
podán návrh na řešení sporu z této veřejnoprávní smlouvy, o kterém rozhodne příslušný 
ministr I m inistryně řídicí Ministerstvo. 



Článek IX. 
Společná a závěrečná ustanovení 

9.1 Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné 
a I nebo neúčinné ustanovení bylo nahrazeno ustanovením platným a I nebo účinným , 
které v nejvyšší možné míře zachovává účel zamýšlený neplatným a I nebo neúčinným 
ustanovením. Toto ustanovení se použije také v případě práv a povinností , které nebyly 
výslovně upraveny touto smlouvou. 

9.2 Pokud je nebo se stane některé ustanovení této smlouvy neplatným a I nebo neúčinným , 
není tím dotčena platnost a I nebo účinnost ostatních smluvních ujednání dle této 
smlouvy. 

9.3 Tato smlouva je dohodou ve smyslu ustanovení § 14g rozpočtových pravidel 
a je veřejnoprávní smlouvou ve smyslu části páté správního řádu . Tato smlouva 
se uzavírá v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy české 
republiky a Evropské unie. 

9.4 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky na základě 
vzájemného konsensu stran smlouvy. 

9.5 Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž 
tři obdrží Ministerstvo a tři Centrum. 

9.6 Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámily s jejím 
obsahem, se kterým souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Praze dne 2018 

t~~ká ;~p~t,(~ i~i~i~ p;~ ;;;i~tni rozvoj 
zastoupená ~-~ím Horáčkem, 
ředitelem odboru evropské územní spolupráce 

Centrum o regionální ozvoj ČR 
zastoup é Ing. Zdeňk m Vašákem, 
generál ím ředitelem 


