
Stránka 1 z 11 
 

 

 

   

 

Veřejnoprávní smlouva o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 
zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního 

operačního programu pro období 2014 – 2020. 

  
 

 
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj  
IČO: 66002222 
se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 
ID datové schránky: 26iaava 
zastoupené Ing. Rostislavem Mazalem, ředitelem odboru pro řízení operačních programů 
dále jen „ministerstvo“ 
 
a 
 
Statutární město Ústí nad Labem 
IČO: 00081531  
se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem  
ID datové schránky: vt8bhx2 
zastoupené Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města  
dále jen „zprostředkující subjekt“  
 
 
dále společně také jen „smluvní strany“ 
 
uzavírají ve smyslu ustanovení čl. 7 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 1301/2013, o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících 
se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, 
v návaznosti na 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,  
a dle ustanovení § 18 odst. 16 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve 
znění pozdějších předpisů, a dále dle ustanovení § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 

veřejnoprávní smlouvu o výkonu některých úkolů řídicího orgánu 
zprostředkujícím subjektem v rámci implementace Integrovaného regionálního 

operačního programu pro období 2014 – 2020. 
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Definice pojmů 

Pro účely této smlouvy se následujícími pojmy rozumí: 
 
implementace operačního programu – faktické naplňování a realizace operačního 
programu v souladu se zákonnými požadavky a požadavky kladenými na Českou republiku 
příslušnými orgány Evropské unie 
 
integrovaný projekt - typ projektu, realizovaný v rámci integrované územní investice a 
naplňující integrovanou strategii rozvoje území 
 
integrovaná strategie rozvoje území - dokument, který vyhodnocuje problémy a potenciál 
vymezeného území, navrhuje jeho další rozvoj za pomoci konkrétních opatření a je 
zpracován a schválen určeným nositelem integrovaného nástroje. Pro účely této smlouvy se 
integrovanou strategií rozvoje území rozumí Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské 
aglomerace  
 
integrovaná územní investice (ITI) - nástroj zavedený čl. 36 obecného nařízení pro 
realizaci integrovaných strategií rozvoje území a umožňující koordinaci navzájem 
provázaných a územně zacílených intervencí z různých prioritních os jednoho či více 
programů ESI fondů. Řešené území představuje sídelní aglomerace (metropolitní oblast) či 
konurbace a jejich spádové území vymezené na základě funkčních vazeb 

metropolitní oblast, sídelní aglomerace - rozvojová území uvedená v části 2.3 Strategie 
regionálního rozvoje ČR 2014-2020  a v usnesení Vlády ČR č. č. 72/2014 ze dne 22. ledna 
2014 o zařazení Olomoucké aglomerace mezi oblasti vhodné pro uplatnění nástroje 
integrovaných územních investic.  
 
MPIN – Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů, vydávaný Ministerstvem pro 
místní rozvoj, který se pro účely této smlouvy považuje za řídící akt dle ustanovení § 18 odst. 
13 zákona o podpoře regionálního rozvoje a který je v rámci vertikálních vztahů státní správy 
závazný pro obě smluvní strany 
 
nařízení o Evropském fondu - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 
 
nositel integrovaného nástroje - odpovědný subjekt zajišťující ve vymezeném území 
činnosti za účelem přípravy, schválení, naplňování a vyhodnocování integrované strategie 
rozvoje území vymezený ustanovením § 18 odst. 14 zákona o podpoře regionálního rozvoje; 
v souladu s ustanovením čl. 7 odst. 4 nařízení o Evropském fondu a ustanovení § 18 odst. 
15 a odst. 16 zákona o podpoře regionálního rozvoje se jedná o subjekt vykonávající také 
funkci zprostředkujícího subjektu 
 
obecné nařízení - 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 
 
operační program – závazný základní strategický dokument tematické, finanční a technické 
povahy pro konkrétní tematickou oblast nebo území, zahrnující konkrétní cíle a priority pro 
čerpání z EFRR, ESF, FS, EZFRV a ENRF v programovém období 2014–2020. Pro účely 
této smlouvy se operačním programem rozumí Integrovaný regionální operační program 
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(IROP) 
 
pozastavení činnosti – dočasné pozastavení oprávnění zprostředkujícího subjektu 
k výkonu práv a povinností dle této smlouvy ze strany řídicího orgánu 
 
řídicí dokumentace - řídicí akty ve smyslu ustanovení § 18 odst. 13 zákona o podpoře 
regionálního rozvoje, kterými je zprostředkující subjekt v rámci přenesené působnosti vázán 
 
řídicí orgán - orgán pověřený členským státem k zajištění účelného, efektivního a 
hospodárného řízení a provádění operačního programu, a to v souladu se zásadami řádného 
finančního řízení a článkem 125 obecného nařízení, který je za uvedené činnosti 
zodpovědný. V případě Integrovaného regionálního operačního programu je řídicím orgánem 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
 
správní řád - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
zákon o podpoře regionálního rozvoje - zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního 
rozvoje, ve znění pozdějších předpisů 
 
zprostředkující subjekt – subjekt, s nímž ministerstvo uzavřelo veřejnoprávní smlouvu za 
účelem výkonu některých úkolů řídicího orgánu v souladu s ustanovením čl. 123 odst. 6 
obecného nařízení; pro účely této smlouvy se zprostředkujícím subjektem rozumí statutární 
město, které v souladu se zákonnou úpravou, a to zejména dle ustanovení § 18 odst. 15 
v návaznosti na ustanovení § 18 odst. 14 zákona o podpoře regionálního rozvoje, a 
v souladu s touto smlouvou plní v přenesené působnosti úkoly a povinnosti vymezené v čl. 
IV této smlouvy  
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Preambule 
 

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

Integrovaný regionální operační program a odpovídá za jeho provádění; 

vzhledem ke schválení operačního programu Evropskou komisí ke 4. červnu 2015    

vzhledem k možnosti financovat integrované projekty v souvislosti s naplňováním vybraných 
specifických cílů operačního programu; 

vzhledem k potřebě svěřit ve smyslu čl. 7 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1301/2013 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních 
týkajících se cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, 

úkoly týkající se alespoň výběru projektů odpovědným městům, subregionálním nebo 
místním orgánům; 

vzhledem k potřebě specifikovat organizační zajištění implementace operačního 
programu; 

a vzhledem k posílení přístupu k územnímu rozvoji v rámci dotační politiky Evropské 
unie a jejích členských států, který zohledňuje ekonomické, sociální či environmentální 

aspekty 

 
se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy: 
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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 operačního programu. 

1.2 Ministerstvo, jakožto řídicí orgán operačního programu, na základě této smlouvy 
pověřuje v souladu s čl. 123 odst. 6 obecného nařízení v návaznosti na ustanovení § 
18 odst. 15 a 16 zákona o podpoře regionálního rozvoje  zprostředkující subjekt 
výkonem práv a povinností stanovených touto smlouvou, a to za podmínek dále 
uvedených. 

1.3 Zprostředkující subjekt je oprávněn vykonávat jemu svěřená práva a povinnosti 
uvedené v odstavci 4.2 této smlouvy pouze a výlučně ve vztahu k integrované strategii 
rozvoje území, tedy výše specifikované Integrované strategii Ústecko-chomutovské 
aglomerace. Zprostředkující subjekt není oprávněn činit, a to ani částečně, jakékoliv 
úkony ve vztahu k odlišné integrované strategii rozvoje území realizované na území 
České republiky. 

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

1.5 Zprostředkující subjekt vykonává své povinnosti dle této smlouvy v přenesené 
působnosti v souladu s ustanovením § 18 odst. 15 zákona o podpoře regionálního 
rozvoje. Podrobné vymezení postupů a pravidel pro výkon činností dle této smlouvy je 
uvedeno v řídicí dokumentaci.  

 
 

Článek II. 
Doba trvání smluvního vztahu 

 
2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na období realizace operačního 

programu od okamžiku nabytí účinnosti této smlouvy až do dne, kdy byl zprostředkující 
subjekt ze strany ministerstva informován o řádném ukončení operačního programu, 
nejpozději do 31. 12. 2030; úkoly vymezené v odst. 4.2 této smlouvy je však 
zprostředkující subjekt povinen plnit pouze do 31. 12. 2023.  

2.2 Řádným ukončením operačního programu se rozumí den, kdy bude ministerstvo 
oficiálně vyrozuměno o uzavření operačního programu ze strany Evropské komise. 

2.3 O ukončení operačního programu ve smyslu této smlouvy je ministerstvo povinno 
zprostředkující subjekt informovat, a to do 20 pracovních dnů od jeho řádného 
ukončení. V případě, kdy ministerstvo zprostředkující subjekt neinformuje o řádném 
ukončení operačního programu, dojde k ukončení trvání této smlouvy po uplynutí 
20 pracovních dní ode dne, kdy se zprostředkující subjekt o řádném ukončení 
operačního programu prokazatelně dozvěděl. 

 
 

Článek III. 
Práva a povinnosti ministerstva 

 
3.1 Ministerstvo bylo usnesením vlády České republiky ze dne 28. listopadu 2012, č. 867 

pověřeno výkonem funkce řídicího orgánu pro operační program. 
3.2 Ministerstvo se zavazuje poskytovat zprostředkujícímu subjektu veškerou součinnost 

a spolupráci nezbytnou pro plnění této smlouvy a zajistit celkové metodické vedení pro 
proces implementace operačního programu. Ministerstvo odpovídá za soulad řídící 
dokumentace s právními předpisy. 

3.3 Ministerstvo v rámci implementace operačního programu dále zabezpečuje plnění 
veškerých úkolů projektového cyklu, které nejsou touto smlouvou svěřeny 
zprostředkujícímu subjektu. 
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Článek IV. 
Práva a povinnosti zprostředkujícího subjektu  

 
4.1 Zprostředkující subjekt je povinen plnit úkoly, svěřené touto smlouvou, způsobem 

uvedeným a popsaným v této smlouvě a v závazné verzi jednotlivých součástí řídicí 
dokumentace. 

4.2 Zprostředkující subjekt se zavazuje řádně plnit tyto úkoly: 
 

- vést složky projektů a uchovávat doklady o administrativní činnosti v souladu 
s řídící dokumentací, 

- zajišťovat kontakt se žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytovat jim 
informace vztahující se k realizaci integrované strategie rozvoje území, 

- vypisovat výzvy pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídící 
dokumentací,  

- provádět kontrolu přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu 
integrovaných projektů, 

- provádět věcné hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, bude-li 
pro výzvu stanoveno, 

- vydávat pro účely řízení o poskytnutí dotace závazné stanovisko dle § 18 
odst. 15 zákona o podpoře regionálního rozvoje, 

- vkládat údaje o integrovaných projektech do informačního systému MS2014+ 
a odpovídat za  včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů, 

- vyjadřovat se k podstatným změnám v integrovaných projektech, 
- spolupracovat s ministerstvem při zpracování analýzy rizik operačního 

programu a plnění nápravných opatření, 
- spolupracovat s ministerstvem při přípravě Strategického realizačního plánu, 
- informovat ministerstvo o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost, 

zjištěných při implementaci operačního programu a integrovaných projektů, 
- spolupracovat při přípravě komunikačního plánu operačního programu, 
- spolupracovat při přípravě podkladů pro monitorovací výbor operačního 

programu, a to včetně zpracování a předložení návrhu souboru kritérií pro 
posouzení souladu projektu s integrovanou strategií rozvoje území, 

- poskytovat součinnost při přípravě metodických materiálů, 
- zpracovávat své interní postupy, aktualizovat je v souladu s platnou řídicí 

dokumentací a připomínkami ministerstva a řídit se jimi. 

 
Článek V. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 
 

5.1 Zprostředkující subjekt 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 výslovně zmocněných orgánů České republiky a Evropské 
unie, kterými jsou zejména Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská 
komise či Evropský účetní dvůr. Zprostředkující subjekt bere na vědomí, že orgány, 
oprávněné ověřovat plnění jeho povinností, mohou provést kontrolu přímo v jeho sídle. 
V takovém případě se zprostředkující subjekt 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 
úpravou daných podmínek oprávněny takovou kontrolu provést. 

5.2 Zprostředkující subjekt je povinen řádně a po dobu stanovenou řídicí dokumentací 
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ukládat a uchovávat veškerou dokumentaci týkající se plnění jeho povinností dle této 
smlouvy. 

5.3 Zprostředkující subjekt bude s ministerstvem v případě nejasností konzultovat plnění 
povinností dle této smlouvy a potenciálně sporné postupy vymezené v řídicí 
dokumentaci.  

5.4 Ministerstvo se zavazuje posoudit, projednat a vyřídit návrhy zprostředkujícího 
subjektu, které předloží v souvislosti s plněním úkolů a povinností dle čl. IV smlouvy. O 
tom, jak byl podaný návrh vyřízen, je ministerstvo povinno informovat zprostředkující 
subjekt do 20 pracovních dní od doručení návrhu. 

5.5 Smluvní strany se zavazují vždy chránit oprávněné zájmy druhé smluvní strany, a to 
zejména s ohledem na řádný průběh implementace operačního programu. 

5.6 Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu oznamovat veškeré 
skutečnosti, které mohou mít vliv na řádný průběh implementace operačního 
programu. 

5.7 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. Smluvní strany tak 
zejména učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k 
jejich jinému neoprávněnému zpracování. 

 
 

Článek VI.  
Zásady schvalování řídicí dokumentace 

 
6.1 Ministerstvo se zavazuje 

 
a) umožnit před vydáním řídicí dokumentace nebo jejích změn zprostředkujícímu 

subjektu vznést vůči návrhu příslušné části řídicí dokumentace, která má přímý 
dopad na způsob plnění úkolů dle této smlouvy, připomínky, k čemuž 
zprostředkujícímu subjektu stanoví lhůtu nejméně 5 pracovních dnů od doručení 
návrhu; tato lhůta může být v některých případech po souhlasu zprostředkujícího 
subjektu zkrácena; vznesené připomínky je ministerstvo povinno vypořádat, 

b) zaslat zprostředkujícímu subjektu nově vydávané části a změny řídicí 
dokumentace, která má přímý dopad na způsob plnění úkolů dle této smlouvy, 
nejméně 5 pracovních dnů před nabytím jejich účinnosti, a to způsobem 
sjednaným v čl. XII této smlouvy; tato lhůta může být v některých případech po 
souhlasu zprostředkujícího subjektu zkrácena, 

c) uveřejnit plné znění řídicí dokumentace s přímým dopadem na plnění úkolů 
dle této smlouvy způsobem, který umožní zprostředkujícímu subjektu dálkový 
přístup, to vše v souladu s příslušnou řídicí dokumentací,  

d) výslovně označit každý dokument, který je součástí řídicí dokumentace, tak, aby 
bylo zřejmé a nezpochybnitelné, že se jedná o součást řídicí dokumentace. 

6.2 Řídicí orgán se dále zavazuje postupovat při schvalování řídicí dokumentace a 
vypořádání připomínek zprostředkujícího subjektu v souladu s řídicí dokumentací, 
konkrétně s kapitolou B část Systém řízení dokumentace. 

6.3 Řídicí dokumentace je tvořena těmito dokumenty:  
 

- Programový dokument IROP, 
- Operační manuál IROP, 
- metodické pokyny ministerstva, 
- závazná stanoviska ministerstva, 
- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, 
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- specifická pravidla pro žadatele a příjemce pro výzvy určené pro integrované 
projekty. 

6.4 Ke dni podpisu této smlouvy jsou platné následující verze jednotlivých součástí řídící 
dokumentace 

- Programový dokument IROP, verze ze 4. června 2015, 
- Operační manuál IROP, verze 1.2 ze 12. února 2016, 
- Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, vydání 1.3 platné od 16. února 2016 

 
Článek VII. 

Financování činnosti zprostředkujícího subjektu 
 
7.1 Činnost zprostředkujícího subjektu bude v souladu s ustanovením § 18 odst. 16 

zákona o podpoře regionálního rozvoje financována z Operačního programu Technická 
pomoc řízeného ministerstvem za podmínek stanovených v programovém dokumentu 
Operačního programu Technická pomoc. Zprostředkující subjekt bere na vědomí, že 
plnění úkolů dle této smlouvy nezakládá nárok na příspěvek na plnění úkolů 
v přenesené působnosti ve smyslu ustanovení § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, či ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li 
zvláštní právní předpis jinak. 

7.2 Podpis této smlouvy oběma smluvními stranami je základní podmínkou pro způsobilost 
výdajů v rámci výše popsané podpory. Řídicí orgán Operačního programu Technická 
pomoc obdrží jeden originál smlouvy prostřednictvím interní komunikace ministerstva. 
 

 
Článek VIII.  

Odpovědnost smluvních stran 
 

8.1 Smluvní strany jsou v případě porušení povinností plynoucích z této smlouvy povinny 
nahradit v té souvislosti vzniklou škodu v rámci platných a účinných právních předpisů 
a dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k 
předcházení vzniku škody a k minimalizaci případných následků. 
 

 
Článek IX. 

Pozastavení činnosti zprostředkujícího subjektu 
 

9.1 Ministerstvo je v rámci smluvního vztahu, založeného touto smlouvou, oprávněno 
v následujících případech jednostranně rozhodnout o pozastavení činnosti 
zprostředkujícího subjektu, následkem čehož zprostředkující subjekt nadále nebude 
oprávněn plnit povinnosti a úkoly plynoucí z této smlouvy: 
 
a) vůči některé z osob, zajišťujících plnění úkolů a povinností zprostředkujícího 

subjektu, bylo ve smyslu ustanovení § 160 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, zahájeno trestní stíhání za úmyslný trestný čin 
v souvislosti s jeho působením ve zprostředkujícím subjektu, přičemž tato osoba 
se i po zahájení trestního stíhání podílí na plnění úkolů zprostředkujícího subjektu; 
o tom, že takováto skutečnost nastala, je zprostředkující subjekt povinen bez 
zbytečného odkladu ministerstvo uvědomit, 

b) zprostředkující subjekt ani po písemné výzvě k nápravě s poskytnutím přiměřené 
lhůty řádně neplní své povinnosti a úkoly stanovené touto smlouvou, 

c) zprostředkující subjekt porušil tuto smlouvu natolik zásadním způsobem, že došlo 
k ohrožení naplnění účelu této smlouvy; takovýmto zásadním porušením se 
rozumí zejména porušení, které může bezprostředně ohrozit čerpání financí 
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z fondů EU či vést k jeho zastavení. 
9.2 Využije-li ministerstvo oprávnění k pozastavení činnosti zprostředkujícího subjektu 

plynoucí z této smlouvy, je povinno o tom informovat zprostředkující subjekt 
prostřednictvím písemného sdělení, v němž uvede zejména: 
 
a) datum, k němuž dojde k pozastavení činnosti, 
b) důvody pro pozastavení činnosti, 
c) popis činností, které je zprostředkující orgán povinen do dne, k němuž dojde 

k pozastavení činnosti, vykonat tak, aby nedošlo ke vzniku škody.  
 

9.3 Činnost zprostředkujícího subjektu 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. 9.2, uvede výčet úkolů, jejichž výkon se pozastavuje. 

9.4 V případě pozastavení činnosti z důvodu uvedeného v odst. 9.1 písm. b) nesmí být 
doba mezi datem odeslání písemného sdělení dle předchozího odstavce smlouvy a 
datem, od něhož není zprostředkující subjekt oprávněn plnit povinnosti a úkoly 
plynoucí z této smlouvy, kratší než 20 pracovních dnů.  

9.5 Zprostředkující subjekt je povinen zveřejnit informaci o pozastavení činnosti způsobem 
umožňujícím dálkový přístup a tuto informaci sdělit Řídicímu orgánu Operačního 
programu Technická pomoc a každému, kdo se na něj v souvislosti 
s implementací operačního programu obrátí. 

9.6 Pominou-li důvody pro pozastavení činnosti zprostředkujícího subjektu, je ministerstvo 
povinno rozhodnout o obnově činnosti zprostředkujícího subjektu do 10 pracovních dní 
ode dne, kdy důvody pro pozastavení činnosti prokazatelně pominuly. 

9.7 Zprostředkující subjekt je oprávněn do 10 pracovních dní od doručení sdělení dle odst. 
9.2 podat námitky. Podané námitky nemají suspenzivní ani devolutivní charakter. 
Podané námitky ministerstvo vypořádá ve lhůtě 10 pracovních dní. 

 
 

Článek X.  
Ukončení smluvního vztahu 

 
10.1 K ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou může dojít pouze jedním 

z následujících způsobů: 
 
a) uplynutím doby sjednané v čl. II smlouvy, 
b) výpovědí jedné ze smluvních stran dle odst. 10.2 a odst. 10.3 této smlouvy 

s výpovědní dobou 3 měsíce s počátkem od prvního dne měsíce následujícího po 
dni, kdy byla výpověď řádně doručena druhé smluvní straně, 

c) zrušením smlouvy ve smyslu ustanovení § 167 správního řádu, 
d) dohodou smluvních stran. 

 
10.2 Smluvní vztah může ministerstvo ukončit výpovědí v následujících případech: 

 

a) zprostředkující subjekt soustavně a prokazatelně ani po písemné výzvě 
s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě dlouhodobě neplní své povinnosti z této 
smlouvy, 

b) zprostředkující subjekt porušil tuto smlouvu natolik zásadním způsobem, že došlo 
k ohrožení naplnění účelu této smlouvy; takovýmto zásadním porušením se 
rozumí zejména porušení, které může bezprostředně ohrozit čerpání financí 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj či vést k jeho zastavení,  

c) některá z osob zajišťujících plnění úkolů a povinností zprostředkujícího subjektu 
byla pravomocně odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu v souvislosti 
se svým působením ve zprostředkujícím subjektu. 
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10.3 Smluvní vztah může zprostředkující subjekt ukončit výpovědí v  případě,  
a) že ministerstvo soustavně a prokazatelně ani po písemné výzvě s poskytnutím 

přiměřené lhůty k nápravě dlouhodobě neplní své povinnosti z této smlouvy, 
b) že zprostředkujícímu subjektu nebude na základě jeho prvé žádosti o podporu, 

podané v souvislosti s podpisem této smlouvy, poskytnuta ve smyslu čl. VII této 
smlouvy podpora z Operačního programu Technická pomoc, a to přestože taková 
žádost zprostředkujícího subjektu o podporu splňuje veškeré náležitosti a 
požadavky stanovené Řídícím orgánem Operačního programu Technická pomoc. 

c) ministerstvo vydá bez předchozího písemného souhlasu zprostředkujícího subjektu 
řídicí dokumentaci nebo její změnu, která podstatným způsobem rozšíří povinnosti 
zprostředkujícího subjektu nad rámec povinností uložených mu v čl. IV této 
smlouvy. Tento výpovědní důvod se neuplatní v případě, kdy řídicí dokumentace 
bude rozšířena o povinnosti vyplývající z legislativy EU nebo požadavků Evropské 
komise. 

10.4 Po ukončení smluvního vztahu na základě výpovědi jedné ze smluvních stran či jejího 
zrušení ve smyslu ustanovení § 167 správního řádu je zprostředkující subjekt povinen 
bezodkladně předat veškerou dokumentaci týkající se plnění jeho úkolů a povinností 
dle této smlouvy ministerstvu.  

 
 

Článek XI. 
Řešení sporů 

 
11.1 Spory mezi smluvními stranami, týkající se provádění nebo výkladu této smlouvy, 

budou předmětem jednání mezi ministerstvem a zprostředkujícím subjektem. Obě 
strany se zavazují postupovat v souladu s právními předpisy ČR a EU a ustanoveními 
této smlouvy. 

11.2 V případech, kdy nedojde k dohodě mezi ministerstvem a zprostředkujícím subjektem 
ani do 30 pracovních dnů od prvého jednání ve smyslu předchozího odstavce, bude 
jednou či oběma stranami podán nadřízenému orgánu návrh na zahájení řízení o sporu 
z veřejnoprávní smlouvy ve smyslu ustanovení § 141 a § 169 správního řádu. Tímto 
nadřízeným orgánem je v souladu s ustanovením § 18 odst. 16 zákona o podpoře 
regionálního rozvoje ministr stojící v čele ministerstva pověřeného řízením operačního 
programu. 

 
 

Článek XII. 
Doručování a komunikace 

 
12.1 Veškeré písemnosti, které si smluvní strany v rámci realizace smlouvy vyměňují, se 

odesílají v listinné či elektronické formě. Výjimku tvoří případy komunikace mezi 
smluvními stranami prostřednictvím monitorovacího systému MS2014+ v souladu 
s příslušnou řídicí dokumentací. 

12.2 Odesláním písemnosti v listinné formě se podle smlouvy rozumí odeslání písemnosti 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb doporučeným dopisem.  

12.3 Písemnosti odesílané v listinné formě se odesílají na adresu druhé smluvní strany, 
uvedenou v záhlaví smlouvy. 

12.4 Odesláním písemnosti v elektronické formě se podle smlouvy rozumí: 
 
a) odeslání písemnosti prostřednictvím datové zprávy do datové schránky druhé 

smluvní strany označené ID uvedeným v záhlaví smlouvy, 
b) odeslání e-mailové zprávy opatřené digitálním (elektronickým) podpisem vydaným 

důvěryhodnou certifikační autoritou.  
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12.5 O změnách kontaktních údajů se budou smluvní strany vzájemně informovat datovou 
zprávou.  

12.6 Běžná komunikace mezi smluvními stranami, kterou nedochází ke vzniku či změně 
práv a povinností smluvních stran nebo která není způsobilá ovlivnit způsob či formu 
plnění práv a povinností z této smlouvy, může probíhat telefonicky, e-mailem bez 
digitálního podpisu nebo osobně. 

 
 

Článek XIII. 
Společná a závěrečná ustanovení  

 
13.1 Pokud je nebo se stane některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným nebo 

nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních 
smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost 
k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno 
takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře 
zachovává účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. 
Toto ustanovení se použije také pro případ smluvní mezery. 

13.2 Smluvní strany jsou povinny zveřejnit tuto smlouvu způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, a to po celou dobu její platnosti. 

13.3 Tato smlouva je dohodou ve smyslu ustanovení § 18 odst. 16 zákona o podpoře 
regionálního rozvoje a je veřejnoprávní smlouvou ve smyslu části páté správního řádu.  

13.4 Tato smlouva se uzavírá v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky a Evropské unie a řídí se právem České republiky. 

13.5 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky na 
základě vzájemného konsensu stran smlouvy. Totéž platí také pro změnu formy. 
Změna řídící dokumentace postupem dle čl. VI smlouvy se za změnu či doplnění této 
smlouvy nepovažuje. 

13.6 Smluvní strany podají po podpisu smlouvy ministryni/ministrovi pro místní rozvoj, coby 
příslušnému nadřízenému orgánu, návrh na vydání souhlasu s touto veřejnoprávní 
smlouvou ve smyslu ustanovení § 160 odst. 5 správního řádu; neučiní-li tak společně 
do sedmi pracovních dnů od podpisu této smlouvy, jsou smluvní strany oprávněny 
takový návrh podat samostatně. 

13.7 Uzavření této smlouvy bylo za zprostředkující subjekt schváleno usnesením 
Zastupitelstva města v kompetenci Rady města ze dne 22. 6. 2016, č ….             

13.8 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž 
dva obdrží ministerstvo a tři zprostředkující subjekt. 

13.9 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 …  
 

 
…………………………………………… 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
zastoupené Ing. Rostislavem Mazalem 
 

V Ústí nad Labem dne …  
 
 
…………………………………………...  
Statutární město Ústí nad Labem 
zastoupené Ing. Věrou Nechybovou 

 


