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P Ř E H L E D   U S N E S E N Í 
přijatých na 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaném dne 24.01.2022 

 

797/23ZM/2022 - Schválení předsednictva 23. zasedání ZMH, konaného dne 24.01.2022  

 

798/23ZM/2022 - Schválení programu 23. zasedání ZMH, konaného dne 24.01.2022 

 

799/23ZM/2022 - Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 23. zasedání ZMH, konaného  

                              dne 24.01.2022 

 

800/23ZM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 13.12.2021 

 

801/23ZM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 23. ZMH 

 

802/23ZM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1494/14, k. ú. Šumbark              

 

803/23ZM/2022 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

                              občanského zákoníku 

 

804/23ZM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1195/1, k. ú. Prostřední Suchá 

 

805/23ZM/2022 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím  

 

806/23ZM/2022 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 173. - 178.  

 

807/23ZM/2022 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2021 

 

808/23ZM/2022 - Projekt „IP LIFE“ – Dohoda o partnerství             

 

809/23ZM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. - návrh zástupce města do dozorčí rady společnosti  

 

810/23ZM/2022 - ČSAD Havířov a.s. – zpráva o valné hromadě formou per rollam 

 

811/23ZM/2022 - Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2018 - 04/2022  

 

812/23ZM/2022 - Informativní zpráva o změně ve složení Finančního výboru ZMH 

 

813/23ZM/2022 - Informativní zpráva o činnosti KV ZMH a schválení plánu činnosti  

                              na rok 2022 

 

814/23ZM/2022 - Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  

                              za rok 2021 
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U S N E S E N Í 
z 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 24.01.2022 

 

797/23ZM/2022 - Schválení předsednictva 23. zasedání ZMH, konaného dne 24.01.2022_______  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předsednictvo 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24. 

ledna 2022 ve složení: 

 

Ing. Josef Bělica, MBA, primátor města Havířova 

Ing. Ondřej Baránek, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Mgr. Jana Feberová, náměstkyně primátora pro školství a kulturu 

Mgr. Stanislava Gorecká, náměstkyně primátora pro sociální oblast 

Mgr. Daniel Vachtarčík, uvolněný radní pro sport 

Ing. Milan Menšík, tajemník Magistrátu města Havířova  

 

 

798/23ZM/2022 - Schválení programu 23. zasedání ZMH, konaného dne 24.01.2022__________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

předložený program 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 

24.01.2022 dle přílohy. 

 

 

799/23ZM/2022 – Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 23. zasedání ZMH, konaného  

                              dne 24.01.2022____________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

v o l í 

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 24.01.2022  

pana René PUSTĚJOVSKÉHO (SPD) 

pana Bc. Jana DOSTALA (ANO 2011) 
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800/23ZM/2022 - Zpráva o ověření zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 13.12.2021_____ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zprávu ověřovatelů zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 13.12.2021 

 

 

801/23ZM/2022 - Kontrola plnění usnesení pro 23. ZMH________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Havířova   

 

s c h v a l u j e 

 

prodloužení termínů splnění těchto usnesení:  

úkoly: krátkodobé (tabulka 05.01.) 

 

1177/26ZM/2014 Zřízení pozemkové služebnosti k pozemkům k.ú. Dolní Suchá, 

v rámci stavby „Příprava polyfunkčního území areálu bývalého 

dolu Dukla“   

117/4ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování 

Havířova – části města Dolní Suchá“ - IV. část            

284/7ZM/2015 Vypořádání dokončených stok v rámci stavby „Odkanalizování 

části města Havířova III. etapa – Životice, Prostřední Suchá – ul. 

Hornosušská a ul. Protější“                  

999/26ZM/2018 Využití budovy č. p. 893 na ul. U Jeslí 2, Havířov-Šumbark 

145/6ZM/2019 Vypořádání přeložky vodovodu v rámci stavby „Odkanalizování 

části města Havířova, V. etapa, lokalita Fryštátská a okolí“ 

483/15ZM/2020 Bezúplatné nabytí pozemků z majetku ČR-Správa železnic,  

státní organizace  

628/19ZM/2021 Prodej pozemků v k. ú. Havířov-město na výstavbu víceúčelové 

haly 

639/19ZM/2021 Výkup pozemků k. ú. Dolní Datyně, pro přístřešek MHD               

724/21ZM/2021 Darování vodovodních přípojek k nemovitostem na ul. Výletní              

 

úkoly: trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.) 

 

953/25ZM/2018 Silnice I/11 Havířov – Třanovice, záměr projektu – prodloužení 

Dlouhé třídy 

450/14ZM/2020 Vyjádření ke studii stavby „I/11 Havířov–Třanovice, technicko-

ekonomická studie včetně HDM-4“ 
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v y p o u š t í 

 

ze sledování tato usnesení: 

úkoly krátkodobé (tabulka 05.01.) 

 

391/13ZM/2020 Nabytí pozemků v majetku ČR do majetku města 

723/21ZM/2021 Darování pozemků MS kraji-Správě silnic MS kraje              

737/21ZM/2021 Smlouvy o poskytnutí dotace – „Kotlíkové dotace 

v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ 

757/22ZM/2021 Zapojení neinvestiční rozpočtové rezervy odboru školství a 

kultury 

758/22ZM/2021 Zvýšení příspěvku na provoz, poskytnutí investičního příspěvku 

– PO 

759/22ZM/2021 Snížení příspěvku na provoz – ZŠ Pujmanové Havířov 

760/22ZM/2021 Směna pozemků v k. ú. Prostřední Suchá 

763/22ZM/2021 Předání majetku k hospodaření a darování majetku příspěvkové 

organizaci  

SSRZ Havířov 

764/22ZM/2021 Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – 

„Notebooky pro MŠ“ 

765/22ZM/2021 Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím – projekt 

„Bubnujeme  s fantazií“ 

767/22ZM/2021 Žádost příspěvkové organizace Domov seniorů Havířov o 

zvýšení příspěvku na provoz 

768/22ZM/2021 Žádost o navýšení příspěvku na provoz SSRZ Havířov na r. 2021 

775/22ZM/2021 Návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 1/2018 

780/22ZM/2021 Vize města 2020+ - Schválení Akčního plánu na období 2022-

2023  

a vyhodnocení Akčního plánu za období 2020-2021 

781/22ZM/2021 Smlouva o financování projektu v rámci Fondu mikroprojektů 

Programu  

Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 

782/22ZM/2021 Spolufinancování výměny kotlů z rozpočtu SMH v rámci 4. 

výzvy kotlíkových dotací (2021 – 2027) 

787/22ZM/2021 Odpis pořizovacích nákladů nerealizovaných akcí z účetní 

evidence města 

793/22ZM/2021 Poskytnutí věcných darů z fondu primátora města – rok 2021 

 

úkoly trvalé, dlouhodobé, periodicky se opakující (tabulka 05.02.) 

 

175/4/ZM/07 Výkupy pro účely výstavby:  „1.etapy cyklostezek, stavba 1/02 - 

trasa Havířov-Těrlická přehrada“               

985/18/ZM/09 Smluvní vztahy v rámci realizace stavby: „Rekonstrukce 

komunikací ul. V Zátiší a ul. U Hájenky v Havířově-Podlesí“      

531/13ZM/2012 Výkup pozemku pro účely realizace stavby: „Odkanalizování 

Havířova, městské části Prostřední Suchá, lokalita Modřínová“  
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802/23ZM/2022 - Prodej pozemku parc. č. 1494/14, k. ú. Šumbark________________________              

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

s c h v a l u j e    

 

prodej pozemku k. ú. Šumbark, parc. č. 1494/14 ostatní plocha, jiná plocha, o 

výměře 61 m2, do společného jmění manželů H. E. a L. E., oba bytem 

…………………………., za účelem scelení s navazujícím pozemkem v jejich 

vlastnictví, kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku ve výši 22.220,00 Kč 

jako cena obvyklá a tato bude navýšena o náklady na vyhotovení posudku ve výši 

5.300,00 Kč             

 

p o v ě ř u j e    

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem kupní smlouvy                                                                                     

                                                                                                              

u k l á d á 

 

ekonomickému odboru předložit smlouvu v souladu s usnesením    

                                                                                                                         

                                                                                                                    Z: vedoucí EO                                                                                                                        

                                                                                                                    T: 31.03.2022  

 

 

803/23ZM/2022 - Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.,  

                              občanského zákoníku______________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n e s c h v a l u j e 

 

nabídku na odkoupení stavby pro rodinnou rekreaci stojící na pozemku parc. č.  

3673/17, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2, k. ú. Havířov-město, od 

vlastníka společnosti LP energy s. r. o., Na Barborce 1405/2, Dobrá Voda u 

Českých Budějovic, která stavbu nabídla městu, vlastníkovi pozemku pod 

stavbou, ve smyslu ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

804/23ZM/2022 - Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1195/1, k. ú. Prostřední Suchá______ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

záměr prodeje části pozemku parc. č. 1195/1, nově dle geometrického plánu č. 

3329-20/2021 označený jako pozemek parc. č. 1195/1 díl a, ostatní plocha, o 

výměře 8 m2, k. ú.  Prostřední Suchá, pod již postavenou garáží, paní Ing. M. P., 

I. S. ………, …………..  
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805/23ZM/2022 - Darování movitých věcí příspěvkovým organizacím______________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

darování movitých věcí, které byly po dobu udržitelnosti projektu vypůjčeny 

příspěvkovým organizacím a doba udržitelnosti projektu skončila ke dni 31. 12. 

2021, a to: 

1. movitých věcí pořízených z dotačních prostředků v rámci projektu „Místní  

    akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“, reg. č.:  

    CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0008607 k aktivitě vzdělávací program Mladý  

    farmář: 

    a) Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i  

        Wigury Těrlicko, příspěvková organizace, IČO: 70646066, se sídlem Horní   

        Těrlicko, Přehradní 243, 735 42 Těrlicko:  

        - záhon pozorovací, inv. číslo 000000077850, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  

        - ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077856, v účetní   

          ceně 10.769,00 Kč, 

        - ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077862, v účetní  

          ceně 10.769,00 Kč,  

        - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077878, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  

        - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077879, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  

        - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077880, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  

        - pařeniště, inv. číslo 000000077886, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  

        - kompostér, inv. číslo 000000077892, v účetní ceně 11.979,00 Kč 

    b) Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka  

       57 okres Karviná, IČO: 61988600, se sídlem Kapitána Jasioka 685/57,  

       735 64 Havířov – Prostřední Suchá: 

        - záhon pozorovací, inv. číslo 000000077847, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  

        - ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077853, v   

          účetní ceně 10.769,00 Kč,  

        - ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077859, v  

          účetní ceně 10.769,00 Kč,  

        - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077869, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  

        - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077870, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  

        - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077871, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  

        - pařeniště, inv. číslo 000000077883, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  

        - kompostér, inv. číslo 000000077889, v účetní ceně 11.979,00 Kč, 

    c) Základní škola Havířov-Město 1. máje 10a okres Karviná, příspěvková  

        organizace, IČO: 70958122, se sídlem 1. máje 956/10a, 736 01  

        Havířov-Město: 

        - záhon pozorovací, inv. číslo 000000077846, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  

        - ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077852, v                       

          účetní ceně 10.769,00 Kč,  

        - ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077858, v   

          účetní ceně 10.769,00 Kč,   

        - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077866, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  

        - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077867, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  

        - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077868, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  

        - pařeniště, inv. číslo 000000077882, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  

        - kompostér, inv. číslo 000000077888, v účetní ceně 11.979,00 Kč, 
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   d) Mateřská škola Havířov–Město Radniční 7/619, IČO: 61988715, se sídlem  
       Radniční 619/7, 736 01 Havířov-Město: 
       - záhon pozorovací, inv. číslo 000000077848, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  
       - ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077854, v účetní  
         ceně 10.769,00 Kč,  
       - ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077860, v  
         účetní ceně 10.769,00 Kč,  
       - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077872, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
       - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077873, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
       - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077874, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
       - pařeniště, inv. číslo 000000077884, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  

                                     - kompostér, inv. číslo 000000077890, v účetní ceně 11.979,00 Kč 
  e) Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková   
      organizace, IČO: 48805271, se sídlem Na Nábřeží 1374/49, 736 01  
      Havířov-Město: 
      - záhon pozorovací, inv. číslo 000000077844, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  
      - ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077851, v účetní  
        ceně 10.769,00 Kč,  
      - ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077857, v     
        účetní ceně 10.769,00 Kč,  
      - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077863, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
      - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077864, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
      - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077865, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
      - pařeniště, inv. číslo 000000077881, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  
      - kompostér, inv. číslo 000000077887, v účetní ceně 11.979,00 Kč 
   f) Základní škola a Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím    
      Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, 735 43, IČO: 75026953, se sídlem  
      Školní 11, 735 43 Albrechtice u Českého Těšína: 
      - záhon pozorovací, inv. číslo 000000077849, v účetní ceně 15.730,00 Kč,  
      - ekologická naučná tabule – grafika obilí, inv. číslo 000000077855, v účetní  
        ceně 10.769,00 Kč,  
      - ekologická naučná tabule – grafika hmyz, inv. číslo 000000077861, v   
        účetní ceně 10.769,00 Kč,  
      - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077875, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
      - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077876, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
      - záhon vyvýšený, inv. číslo 000000077877, v účetní ceně 8.833,00 Kč,  
      - pařeniště, inv. číslo 000000077885, v účetní ceně 18.150,00 Kč,  
      - kompostér, inv. číslo 000000077891, v účetní ceně 11.979,00 Kč 
2. movitých věcí pořízených z dotačních prostředků v rámci projektu „Místní  
    akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov II“, reg. č.:  
    CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0008607 k aktivitě EEG biofeedback: 
    a) Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná,  
        příspěvková organizace, IČO: 70958165, se sídlem Jarošova 851/33, 736 01  
        Havířov-Šumbark: 
        - notebook, inv. číslo 000000076386, v účetní ceně 32.670,00 Kč, 
        - LCD monitor, inv. číslo 000000076399, v účetní ceně 6.050,00 Kč, 
        - software pro biofeedback stanici, inv. číslo 000000076402, v účetní ceně  
          56.870,00 Kč, 
        - židle kancelářská, inv. číslo 000000076412, v účetní ceně 2.151,00 Kč, 
        - věšák W24 chrom, inv. číslo 000000076416, v účetní ceně 1.473,00 Kč,  
        - stůl kancelářský, inv. číslo 000000076419, v účetní ceně 3.507,00 Kč, 
        - křeslo Optima béžové, inv. číslo 000000076421, v účetní ceně  
          4.717,00 Kč 
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    b) Základní škola a Mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží, příspěvková  

        organizace, IČO: 48805271, se sídlem Na Nábřeží 1374/49, 736 01    

        Havířov-Město: 

        - notebook, inv. číslo 000000076390, v účetní ceně 32.670,00 Kč, 

        - LCD monitor, inv. číslo 000000076400, v účetní ceně 6.050,00 Kč, 

        - software pro biofeedback stanici, inv. číslo 000000076405, v účetní ceně  

          56.870,00 Kč, 

        - židle kancelářská, inv. číslo 000000076415, v účetní ceně 2.151,00 Kč, 

        - věšák W24 chrom, inv. číslo 000000076418, v účetní ceně 1.473,00 Kč,  

        - stůl kancelářský, inv. číslo 000000076420, v účetní ceně 3.507,00 Kč, 

        - křeslo Optima béžové, inv. číslo 000000076422, v účetní ceně  

          4.717,00 Kč 

 

p o v ě ř u j e  

 

náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku podpisem darovacích 

smluv 

 

u k l á d á   

 

organizačnímu odboru vyhotovit darovací smlouvy v souladu s tímto usnesením 

 

          Z: vedoucí ORG 

          T: 28.02.2022 

 

 

806/23ZM/2022 - Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2021 – rozpočtová opatření č. 173. - 178.___  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

rozpočtové opatření č. 173., dle Přílohy č. 1, 

rozpis rozpočtových úprav VI. na rok 2021, dle Přílohy č. 1 

 

s c h v a l u j e 

 

a) rozpočtová opatření č. 174. – 178., dle Přílohy č. 1 

b) na základě rozpočtových opatření č. 173. – 178. tyto nové závazné ukazatele  

     rozpočtu města Havířova na rok 2021: 

 

I. Příjmy celkem (tř. 1 až tř. 4) 2 668 732,60 tis. Kč 

z toho: tř. 1 - daňové příjmy 1 221 747,16 tis. Kč 

 tř. 2 - nedaňové příjmy 72 393,67 tis. Kč 

 tř. 3 - kapitálové příjmy 8 240,21 tis. Kč 

 tř. 4 - přijaté transfery 1 366 351,56 tis. Kč 
    
II. Výdaje celkem (a> + b>) 3 112 119,45 tis. Kč 

a) výdaje organizačních jednotek MMH 2 600 781,96 tis. Kč 

z toho: odbor životního prostředí 936,20 tis. Kč 

 odbor školství a kultury 18 754,08 tis. Kč 
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 odbor územního rozvoje  643 413,68 tis. Kč 

 odbor organizační  320 650,78 tis. Kč 

 odbor sociálních věcí 8 370,02 tis. Kč 

 odbor komunálních služeb 346 996,73 tis. Kč 

 Městská policie Havířov 104 612,72 tis. Kč 

 ekonomický odbor 1 139 048,03 tis. Kč 

 odbor kancelář primátora 17 999,72 tis. Kč 

 

b) příspěvky organizacím 

 

511 337,49 

 

tis. Kč 

z toho: MŠ Balzacova 2 142,67 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,91 tis. Kč 

 MŠ ČSA 909,62 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 64,36 tis. Kč 

 MŠ E. Holuba 1 344,40 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 131,74 tis. Kč 

 MŠ Horymírova 1 230,00 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 119,74 tis. Kč 

 MŠ Lípová 2 181,98 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 67,96 tis. Kč 

 MŠ Mládí 1 227,70 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,65 tis. Kč 

 MŠ Moravská 1 955,81 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 70,25 tis. Kč 

 MŠ Okružní 1 169,54 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 63,92 tis. Kč 

 MŠ Petřvaldská 2 943,42 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 92,27 tis. Kč 

 MŠ Přímá 1 670,48 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,83 tis. Kč 

 MŠ Puškinova 1 140,64 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 123,11 tis. Kč 

 MŠ Radniční 2 030,40 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 87,28 tis. Kč 

 MŠ Sukova 1 015,54 tis. Kč 

       z toho: investiční příspěvek 81,78 tis. Kč 

 MŠ Švabinského 930,53 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 105,33 tis. Kč 

 MŠ U Jeslí 1 058,05 tis. Kč 

 MŠ „U kamarádů“ 1 140,63 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 70,00 tis. Kč 

 MŠ U Stromovky 1 233,50 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 130,66 tis. Kč 

 MŠ U Topolů 885,08 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 63,73 tis. Kč 

 ZŠ 1. Máje 4 236,14 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 500,00 tis. Kč 

 ZŠ F. Hrubína 12 230,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 501,29 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Frýdecká 3 615,45 tis. Kč 
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      z toho: investiční příspěvek 56,00 tis. Kč 

 ZŠ Gen. Svobody 4 223,44 tis. Kč 

 ZŠ Gorkého 4 297,30 tis. Kč 

 ZŠ Jarošova 3 447,73 tis. Kč 

 ZŠ K. Světlé 2 676,31 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 72,52 tis. Kč 

 ZŠ Kpt. Jasioka 3 518,57 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 114,40 tis. Kč 

 ZŠ M. Kudeříkové 4 285,90 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 84,95 tis. Kč 

 ZŠ M. Pujmanové 4 978,48 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 88,21 tis. Kč 

 ZŠ Mládežnická 8 039,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 62,43 tis. Kč 

 ZŠ Moravská 6 503,49 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 880,00 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Na Nábřeží 12 544,73 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 662,10 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Selská 1 852,35 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 76,59 tis. Kč 

 ZŠ Školní 3 030,41 tis. Kč 

      z toho: investiční příspěvek 73,97 tis. Kč 

 ZŠ a MŠ Zelená 2 162,63 tis. Kč 

 ZŠ Žákovská 5 061,25 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 130,00 tis. Kč 

 

ASTERIX - středisko volného času 

Havířov 2 617,13 tis. Kč 

 Domov seniorů Havířov 95 713,50 tis. Kč 

 Městská knihovna Havířov 26 636,15 tis. Kč 

 Městské kulturní středisko Havířov 47 524,32 tis. Kč 

 

SANTÉ - centrum ambulantních a 

pobytových sociálních služeb Havířov 
30 688,29 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 88,02 tis. Kč 

 Sociální služby města Havířova 68 793,23 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 132,73 tis. Kč 

 

Správa sportovních a rekreačních 

zařízení Havířov 72 368,87 tis. Kč 

     z toho: investiční příspěvek 9 217,69 tis. Kč 

 Ostatní dotace a dary 54 082,00 tis. Kč 

    
III. Financování celkem +443 386,85 tis. Kč 

z toho: 

dlouhodobé přijaté půjčené 

prostředky +160 700,00 tis. Kč 

 splátky jistin úvěrů -105 000,00 tis. Kč 

 změna stavu na bankovních účtech +387 686,85 tis. Kč 
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807/23ZM/2022 - Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2021______________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e 

 

I. udělení ocenění městem Havířov v těchto oblastech a kategoriích: 

a) Sociální a zdravotní oblast – kategorie: 

- „Osobnost v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

1) Mgr. R. T.  

- jmenovaná obdrží ocenění za obětavost a vstřícnost v rámci svého vysokého  

   pracovního nasazení, a to nejen v době vyhlášení pandemického stavu 

2) M. K. 

- jmenovaná za dlouhodobě obětavou a nadstandardní péči o klienty Chráněného       

  bydlení 

3) J. M.  

- jmenovaný obdrží ocenění za dobrovolnickou činnost v době vyhlášení 

  pandemického stavu, zejména za pomoc zdravotníkům při administrativních  

  činnostech v Nemocnici Havířov 

4) Mgr. H. M., MBA 

- jmenovaná obdrží ocenění za mimořádné pracovní nasazení a vedení kolektivu    

   nově vzniklého očkovacího centra OČKO, provozovaného havířovskou  

   nemocnicí v době vyhlášení pandemického stavu 

- „Kolektiv v sociální nebo zdravotní oblasti“ 

1) Sociální služby města Havířova – Domácí zdravotní péče 

 - jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobě kvalitní a laskavou péči  

   k pacientům a rovněž za vysoké pracovní nasazení v době vyhlášení  

   pandemického stavu  

2) Kolektiv samosprávy Centra volnočasových aktivit v Havířově odboru  

   sociální věcí Magistrátu města Havířova 

   - jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobou, vždy vstřícnou  

    a obětavou práci v Centru volnočasových aktivit 

 

b) Kulturní oblast – kategorie: 

- „Osobnost kultury“ 

1) I. K. P.     

- jmenovaná obdrží ocenění za významný přínos v oblasti kultury, především za  

  práci s mladými talenty a za vynikající reprezentaci města Havířova na národní  

  a mezinárodní úrovni 

2) N. V. 

- jmenovaný obdrží ocenění za významný rozvoj městského kreativního umění  

 

- „Osobnost kultury“ – kolektiv 

Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. 

- jmenovaný kolektiv obdrží ocenění za dlouhodobý rozvoj folklórních tradic  

  a uchování lidových písní mladou generací 

 

c) Sportovní oblast – kategorie  

- „Sportovec roku“ – s členěním dle skupin: 

- žáci – jednotlivci 

 1) N. F. (dálkové plavání, Plavecký klub Havířov z.s.)  

 - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na   



 
Usnesení z 23. zasedání ZMH 

konaného dne 24.01.2022 

13 

   republikové úrovni 

 2) M. F. (softtenis, První softtenisový klub Havířov, z.s.) 

 - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

   republikové a mezinárodní úrovni 

 3) T. S. (kickbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) 

  - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

    republikové úrovni 

 4) M. Š. (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) 

  - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

    republikové a mezinárodní úrovni 

- dorost – jednotlivci 

 1) Š. B. (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) 

 - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

   republikové a mezinárodní úrovni 

 2) A. J. (kikbox, SK Kick Wolf Team, z.s.) 

 - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

   republikové a mezinárodní úrovni 

 3) E. K. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.) 

 - jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

   republikové úrovni 

 4) J. V. D. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding  

  Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

   republikové úrovni 

 

- junioři – jednotlivci 

1) K. S. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

  republikové úrovni 

2) T. K. S. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

  republikové úrovni 

 

- junioři – družstvo 

Juniorská skupina Voltiže Duha, z. s. (voltiž, Voltiž Duha z.s.) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova  

na republikové úrovni 

 

- dospělí – jednotlivci  

1) P. D. (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) 

 - jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

   republikové úrovni 

2) K. H. (wakeboarding, Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na  

   republikové úrovni 

3) K. Š. (stolní tenis, Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města Havířova na         

  republikové úrovni 

 

- dospělí – družstvo 

1) Družstvo bridže (bridž, Bridžový spolek Havířov) 

- jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města  
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Havířova na republikové úrovni 

2) Družstvo dálkových plavců (dálkové plavání, Plavecký klub Havířov z.s.)  

 - jmenované družstvo obdrží ocenění za příkladnou reprezentaci města   

   Havířova na republikové úrovni 

 

- „Trenér“ 

1) D. D. (sportovní tanec, Taneční skupina LIMIT DANCE    

  CORPORATION Havířov, z.s.)  

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetou úspěšnou choreografickou práci  

a dosahování úspěšných výsledků svých svěřenců v tanečních soutěžích 

2) K. P. (voltiž, Voltiž Duha z.s.) 

- jmenovaná obdrží ocenění za dlouholetou trenérskou práci a dosahování  

úspěšných výsledků svých svěřenců ve voltiži a paravoltiži 

3) Mgr. P. M. (dálkové plavání, Plavecký klub Havířov z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za dlouhodobé dosahování úspěšných výsledků  

v práci s plavci 

 

- „Zasloužilý pracovník tělovýchovy a sportu“ 

P. M. (fotbal, FK Gascontrol Havířov, z.s.) 

- jmenovaný obdrží ocenění za celoživotní aktivní práci ve prospěch 

havířovského fotbalu, dlouhodobou práci s mládeží a úsilí o rozvoj sportu ve 

městě Havířově. 

 

II. udělení Ceny města Havířova za rok 2021  

MUDr.  H. C. za dlouhodobý přínos pro Nemocnici Havířov, zejména za 

zkvalitnění péče o malé pacienty a rovněž za lidský a vstřícný přístup k malým 

pacientům a jejich rodinám a blízkým 

 

u k l á d á 

 

odboru školství a kultury:  

1) informovat veřejnost o udělení ocenění a Ceny města Havířova 

2) oznámit oceněným osobám, kolektivům a družstvům rozhodnutí ZMH a 

pozvat je k převzetí ocenění  

 

          Z: vedoucí OŠK 

          T: duben 2022 

  

 

808/23ZM/2022 - Projekt „IP LIFE“ – Dohoda o partnerství_______________________             

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

s c h v a l u j e  

 

Dohodu o partnerství s Moravskoslezským krajem k projektu „IP LIFE for Coal 

Mining Landscape Adaptation“, č. j. LIFE20 IPC/CZ/000004, který je 

spolufinancován z finančních prostředků Evropské unie, konkrétně z programu 

LIFE“, sub-programme „Climate action“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu  
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p o v ě ř u j e  

 

primátora města podpisem Dohody o partnerství k projektu IP LIFE for Coal 

Mining Landscape Adaptation ve znění přílohy č. 1 

      

   Z: vedoucí ORG 

   T: 1/2022 

                                                                                                                     

 

809/23ZM/2022 - Depos Horní Suchá, a.s. - návrh zástupce města do dozorčí rady společnosti_  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

n a v r h u j e 

 

podle § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů v obchodní společnosti Depos Horní Suchá, a.s., se 

sídlem Solecká 1321/1, 735 35 Horní Suchá, IČO 47677287 (dále též 

„společnost Depos Horní Suchá, a.s.“) zvolení pana Ing. J. S., dat. nar. ………, 

bytem ………………………………., do funkce člena dozorčí rady společnosti 

Depos Horní Suchá, a.s. 

 

u k l á d á  

 

zaslat návrh na zvolení zástupce města v dozorčí radě společnosti Depos Horní 

Suchá, a.s. 

Z: vedoucí OPS 

T: 31.01.2022 

 

 

810/23ZM/2022 - ČSAD Havířov a.s. – zpráva o valné hromadě formou per rollam__________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

zprávu o valné hromadě společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 

1654/8, Havířov – Podlesí, IČO 45192081, konanou formou per rollam, dle 

Přílohy  

 

 

811/23ZM/2022 - Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2018 - 04/2022  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

Zprávu o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022, 

včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 6 Územního plánu Havířov 

v rozsahu zadání změny, v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e), § 47 odst. 

5, § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a za 
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použití § 55a odst. 1 a § 55b odst. 1 stavebního zákona pořídit tuto změnu 

Územního plánu Havířov vyplývající ze Zprávy o uplatňování Územního plánu 

Havířov za období 04/2018 – 04/2022 ve zkráceném postupu v rozsahu přílohy 

č. 1 tohoto materiálu 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

způsob vyhodnocení došlých písemností při projednání návrhu Zprávy o 

uplatňování Územního plánu Havířov v rozsahu přílohy č. 2 tohoto materiálu 

 

 

812/23ZM/2022 - Informativní zpráva o změně ve složení Finančního výboru ZMH__________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

rezignaci pana Ing. P. B. na funkci člena Finančního výboru ZMH ke dni 

31.1.2022 z pracovních důvodů.  

 

                                                 

813/23ZM/2022 – Informativní zpráva o činnosti KV ZMH a schválení plánu činnosti  

                              na rok 2022______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

1. zápis ze schůze KV ZMH dle Přílohy č. 1 

2. zápis z provedené kontroly KPU dle Přílohy č. 2 

 

s c h v a l u j e 

 

Plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2022 dle Přílohy č. 3 

 

 

814/23ZM/2022 - Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova  

                              za rok 2021______________________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za období leden 

až prosinec 2021. 

 

 

 

 

Ing. Josef BĚLICA, MBA v. r.     Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 

primátor města        náměstek primátora   

pro ekonomiku a správu majetku 









































 

 
   

 

 

 

 

                                                                                                          

  
                                                                                                       

  

 

 

  

  

 
  

23. zasedání 

Zastupitelstva města Havířova 
 

 

které se koná 

v pondělí 24. ledna 2022 od 15:00 hod. 
v Kulturním domě RADOST v Havířově 
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P R O G R A M 
23. zasedání Zastupitelstva města Havířova, konaného dne 24.01.2022  

 
01. Schválení předsednictva 23. zasedání ZMH, konaného dne 24. ledna 2022  

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 
 

 
 

 
02. Schválení programu 23. zasedání ZMH, konaného dne 24. ledna 2022 

 
Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 

 

 

 

03. Zvolení ověřovatelů zápisu o průběhu 23. zasedání ZMH, konaného dne 24. ledna 2022 

 
Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 

 

 

 

04. Zpráva o ověření zápisu z 22. zasedání ZMH, konaného dne 13.12.2021 

        
Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
 

 
 

 

 

05. Kontrola plnění usnesení pro 23. zasedání ZMH 
 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Veronika Richterová, DiS., referent odboru kancelář primátora   
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06. Prodej pozemku parc. č. 1494/14, k. ú. Šumbark              

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO   

                      Ilona Krainová, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

 

07. Nabídka na prodej nemovitosti dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO   

 Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

 

08. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1195/1, k. ú. Prostřední Suchá 

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO   

                     Bohdana Chlebková, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

 

09. Darování majetku příspěvkovým organizacím 

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO   

                      Lenka Miklová, referent oddělení správy majetku EO  

 

 

 

 

 

10. Návrh úprav rozpočtu VI. na rok 2021 - rozpočtová opatření č. 173. - 178.  

 

Předkládá: Ing. Ondřej BARÁNEK, náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, vedoucí EO   

                      Ing. Jakub Dobosz, vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky EO 

                      Kateřina Slížová, referent oddělení rozpočtu a energetiky EO  
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11. Udělení ocenění a Ceny města Havířova za rok 2021 

   

Předkládá: Mgr. Jana FEBEROVÁ, náměstkyně primátora pro školství a kulturu  

                      Mgr. Daniel VACHTARČÍK, člen Rady města Havířova pro sport 

Zpracoval: Ing. Marcela Kasalíková, vedoucí odboru školství a kultury 

                      Mgr. Dagmar Mertová, vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 

                      Bc. Blanka Mandáková, referent oddělení dotací a volnočasových aktivit  

 

 

 

 

 

12. Projekt „IP LIFE“ - Dohoda o partnerství      

        

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města   

Zpracoval: Ing. Markéta Uhrová, MBA, vedoucí organizačního odboru  

                     PhDr. Mgr. Nazim Afana, LL.M., projektový manažer organizačního odboru 

 

 

 

 

 

13. Depos Horní Suchá, a.s. - návrh zástupce města do dozorčí rady společnosti  

 

Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Zpracoval: Mgr. Tomáš Kocián, vedoucí odboru právních služeb 

                         Mgr. Šárka Škopková, právník odboru právních služeb 

 

 

 

 

 

14. ČSAD Havířov a.s. - zpráva o valné hromadě formou per rollam 

 

Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Zpracoval: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město 

 

 

 

 

 

15. Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2018 - 04/2022  

 

Předkládá: Ing. Bohuslav NIEMIEC, náměstek primátora pro investice a chytré město 

Zpracoval: Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje  

                       Bc. Jana Matuštíková, vedoucí oddělení územního plánování, OÚR 
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16. Informativní zpráva o změně ve složení Finančního výboru ZMH 

 

Předkládá: Ing. Josef BĚLICA, MBA, primátor města Havířova  
Zpracoval: Bc. Lenka Frídlová, DiS., vedoucí odboru kancelář primátora 

Vladimíra Mikulášová, referent odboru kancelář primátora   

 

 

 

 

 

17. Informativní zpráva o činnosti KV ZMH a schválení plánu činnosti na rok 2022 

 

Předkládá: Ing. Jakub CHLOPECKÝ, Ph.D., předseda KV ZMH  

Zpracoval: Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., předseda KV ZMH  

                       Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH  

 

 

 

 

 

18. Zápisy z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Havířova za rok 2021 

 

Předkládá: Ing. Eva ŠILLEROVÁ, předsedkyně finančního výboru ZMH 

Zpracoval: Ing. Lucie Fukalová, tajemník finančního výboru ZMH 

 

 

 

 

 

19. Interpelace a vystoupení občanů 

 

      - tento bod bude zařazen hodinu po zahájení 23. zasedání ZMH 
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                                                                                                                                   Příloha č. 1 

Rozpočtové opatření: 

a)  Úpravy rozpočtu projednané radou a zastupitelstvem města, rozpočtová opatření    

      krajského úřadu a státních orgánů 

 

č. 174. Na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra, generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky č.j. MV-186586-3/PO-IZS-2021 město Havířov obdrželo 

prostřednictvím kraje neinvestiční účelovou dotaci na úhradu výdajů jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí na rok 2021 ve výši 98 450,00 Kč. Obdržená dotace je  

o 19 200,00 Kč vyšší, než byla rozpočtována v RÚ V. r. 2021, RO. č. 134., zde byla 

zapracována částka ve výši 79 250,00 Kč, z důvodu očekávané nižší dotace. Nyní je potřeba  

o rozdíl ve výši 19 200,00 Kč zvýšit příjmy EO a výdaje KP. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu s ÚZ 14004 zvyšují o částku                                              19 200,00 Kč  

a rozpočtované výdaje KP se s ÚZ 14004 zvyšují o částku                                 19 200,00 Kč. 

  

Dotace podléhá vyúčtování a příjmy a výdaje budou evidovány s ÚZ 14004. 

 

 

č. 175. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy                                                     

a v rámci Výzvy č. 02_20_082 byly dne 3. 12. 2021 městu Havířovu poukázány finanční 

prostředky ve výši 1 148 608,90 Kč a jedná se o 1. zálohovou platbu na projekt „Místní akční 

plán rozvoje vzdělávání v ORP Havířov III“.  Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 tato 

dotace nebyla zapracována, dle dotačního oddělení ORG v průběhu listopadu 2021 nebylo 

jisté, zda město obdrží dotaci v letošním roce. Nyní je potřeba zapracovat dotaci do příjmů 

EO a zvýšit výdajovou část rozpočtu ORG.  

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery 

ze státního rozpočtu zvyšují s ÚZ 103533063, org 21061 o částku               1 027 703,00 Kč 

a s ÚZ 103133063, org 21061 se zvyšují o částku                                              120 907,00 Kč. 

 

Rozpočtované výdaje ORG se zvyšují s ÚZ 103533063, org 21061 o částku 

                                                                                                                           1 027 703,00 Kč 

a s ÚZ 103133063, org 21061 se zvyšují o částku                                              120 907,00 Kč. 

 

 

č. 176. Na základě dopisu Ministerstva financí č.j. MF-35205/2021/1201-15 ze dne  

13. 12. 2021 město Havířov získalo jednorázový příspěvek dle zákona č. 95/2021 Sb.,           

o kompenzačním bonusu pro rok 2021, ke zmírnění negativních dopadů působnosti tohoto 

zákona na daňové příjmy obcí ve výši 2 930,19 Kč. Příspěvek je poskytnut za bonusové 

období od 1. 2. 2021 do 31. 5. 2021 dle zákona č. 95/2021 o kompenzačním bonusu pro rok 

2021.  Příspěvek je neúčelový a nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. 

Příjem tohoto příspěvku je označen ÚZ 98037 – Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2021, 

ale výdaje se účelovým znakem dle pokynů MF ČR označovat nebudou. Finanční prostředky 

budou nyní převedeny do neinvestiční nespecifikované rezervy EO. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4111 – Neinvestiční přijaté transfery z VPS 

SR s ÚZ 98037 zvyšují o částku                                                                     2 931,00 Kč. 
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Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují o částku                

                                                                                                                                  2 931,00 Kč.  

 

 

č. 177. Dne 10. 12. 2021 byla připsána na účet města investiční dotace ve výši  

3 088 228,50 Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury z operačního programu Doprava 

na akci „Chytré a bezpečné křižovatky ve Statutárním městě Havířov“. Město letos obdrželo 

na tuto akci tři platby v celkové výši 20 292 459,48 Kč. Částka ve výši  

3 088 228,50 Kč bude nyní zapracována do příjmů EO a ve výdajích převedena do 

nespecifikovaná rezervy EO. 

 

Rozpočtované příjmy EO se zvyšují na položce 4213 - Investiční přijaté transfery ze 

státních fondů s ÚZ 105591628, org 19019 o částku                                     3 088 229,00 Kč. 

Rozpočtované výdaje EO – neinvestiční nespecifikovaná rezerva se zvyšují                            

o částku                                                                                                              3 088 229,00 Kč.  

 

 

č. 178. V RÚ II. r. 2021 rozpočtovým opatřením č. 29 bylo řešeno předfinancování projektu 

„Modernizace odborných učeben“ pro ZŠ a MŠ Na Nábřeží ve výši 5 211 328,00 Kč. 

Příspěvkové organizaci byl navýšen příspěvek na provoz a poskytnut investiční příspěvek  

o 10 % z celkové výše požádané dotace jako spoluúčast žadatele a poskytnuta bezúročná 

návratná finanční výpomoc. Tímto rozpočtovým opatřením potřebujeme upravit poměr 

čerpání neinvestičních a investičních prostředků, která se na základě skutečnosti změnila  

(na základě poskytnutých údajů PO). Celkový objem finančních prostředků se nemění.  

 

Výdaje ZŠ a MŠ Na Nábřeží se snižují na položce 5651 – Neinvestiční půjčené prostředky 

zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                                                974 691,00 Kč. 

Dále pak se výdaje ZŠ a MŠ Na Nábřeží zvyšují na položce 6451 – Investiční půjčené 

prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku                             974 691,00 Kč. 

 

Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Na Nábřeží se snižuje s ÚZ 00000 o částku   108 299,00 Kč. 

Investiční příspěvek ZŠ a MŠ Na Nábřeží se zvyšuje s ÚZ 00000 o částku   108 299,00 Kč.  

 

 

b) Řešení požadavků nekrytých původním rozpočtem 

     

                         0 

 

c) Řešení požadavků vzniklých v průběhu roku 

   

                         0 

 

d) Přesuny prostředků mezi jednotlivými organizačními jednotkami (správci) 
 
                         0 

 

e) Přesuny prostředků v rámci organizační jednotky (správce) 

 

   0 
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f) Úpravy rozpočtu na základě dosažené skutečnosti a předpokládaného vývoje 

 

                         0 

 

g) Úpravy rozpočtu o metodické vlivy 

 

   0 

 

h) rozpočtová opatření schválena RMH na základě pravomoci svěřené ZMH dle  

usn. č. 952/20ZM/2013 ze dne 23.9.2013 a k usnesení ZMH č. 77/4ZM/2019 ze dne  

14. 1. 2019 

 

č. 173. Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 5/393 ze dne 16. 9. 2021 získalo město dne 

8. 12. 2021 neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Městské kulturní 

středisko Havířov (dále „MKS“). Finanční prostředky ve výši 500 000,00 Kč jsou určeny na 

realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2021“. 

 

Tímto se rozpočtované příjmy EO na položce 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od 

krajů zvyšují s ÚZ 201 o částku                                                                         500 000,00 Kč. 

Zároveň se zvyšuje neinvestiční dotace pro MKS Havířov na položce 5336 – Neinvestiční 

transfery zřízeným příspěvkovým organizacím s ÚZ 201 o částku                500 000,00 Kč. 

 

Dotace podléhá vyúčtování. 

 

 

 

 

 

Závěr 

 
Po VI. rozpočtových úpravách r. 2021 budou celkové příjmy, včetně konsolidačních položek, 

ve výši 2 668 732,60 tis. Kč a rozpočtované příjmy po konsolidaci budou ve výši 

1 717 628,94 tis. Kč. Celkové příjmy (po konsolidaci) se zvýšily oproti předchozímu 

upravenému rozpočtu o 4 258,96 tis. Kč a jsou ovlivněny přijatými transfery na závěr roku 

2021. 

 

V následující tabulce je vliv rozpočtových úprav na podíl jednotlivých příjmových tříd  

po konsolidaci na celkových příjmech (v %):    

 

Příjmová třída 
Schválený 

rozpočet r. 2021 

Upravený  

rozpočet V. r. 2021 

Upravený  

rozpočet VI. r. 2021 

tř. 1 - daňové příjmy 72,27 71,33 71,13 

tř. 2 - nedaňové příjmy 2,28 4,23 4,21 

tř. 3 - kapitálové příjmy 0,17 0,48 0,48 

tř. 1 až 3 - vlastní příjmy 74,72 76,04 75,82 

tř. 4 - přijaté transfery 25,28 23,96 24,18 

tř. 1 až 4 - příjmy celkem 100,00 100,00 100,00 
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Výdaje celkem jsou po navrhovaných posledních úpravách roku 2021 ve výši  

3 112 119,45 tis. Kč. Výdajové konsolidační položky se těmito úpravami nezměnily a jejich 

upravený rozpočet je 951 103,66 tis. Kč (tyto údaje platí i pro příjmové konsolidační 

položky).  

Výdaje po konsolidaci jsou vyšší o 4 258,96 tis. Kč než předchozí upravený rozpočet  

a dosáhly hodnoty 2 161 015,79 tis. Kč. Výdaje organizačních jednotek po konsolidaci jsou 

ve výši 1 649 678,30 tis. Kč. Část rozpočtu „Příspěvky a dotace organizacím“ se oproti 

předchozímu upravenému rozpočtu nezměnila. 

 

Po šestých úpravách rozpočtu se rozpočtované saldo nezměnilo a je ve výši 443 386,85 tis. Kč 

(opačné hodnoty pak platí pro část rozpočtu Financování). 
 

V následující tabulce je přehled počátečních a konečných stavů na účtech účelových fondů  

(v tis. Kč):   

 

Účet 

Počáteční stav k 1.1.2021 Konečný stav k 31.12.2021 

Schválený 

rozpočet 
Skutečnost 

Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet V. 

Upravený 

rozpočet VI. 

FRR 215 185,00 233 569,12 237 150,00 166 780,52 166 780,52 

FRHA 24 738,00 26 122,62 13 757,00 18 442,54 18 442,54 

FŽP 1 041,00 1 369,49 791,00 1 558,21 1 558,21 

FNB 58 859,00 71 182,16 2 563,00 13,56 13,56 

FB 1 033,00 1 195,15 683,00 1 981,27 1 981,27 

FVPA 3 076,00 5 460,50 2 095,00 9 807,54 9 807,54 

Celkem účelové fondy 303 932,00 338 899,04 257 039,00 198 583,64 198 583,64 

SF 3 597,00 4 016,76 3 602,00 3 117,83 3 117,83 

ZBÚ 137 758,00 246 472,52 0,00 0,00 0,00 

Celkem 445 287,00 589 388,32 260 641,00 201 701,47 201 701,47 

 

 

Rozpočtové rezervy EO 

Schválený 

rozpočet                        

r. 2021  

Upravený 

rozpočet V. 

r. 2021 

Upravený 

rozpočet VI. 

r. 2021 

neinvestiční nespecifikovaná rezerva 20 171,00 120 134,31 123 225,47 

rezerva ZŠ Frýdecká (Norské fondy) 1 792,00 1 792,00 1 792,00 

výdaje spojené s Participativním rozpočtem r. 2021 5 000,00 955,98 955,98 

převod nevyčerp.prostředků z Participativního rozpočtu r. 2020 0,00 73,85 73,85 

vklad k navýšení základ.kapitálu spol.CEVYKO, a.s. 6 300,00 0,00 0,00 

rezerva na předfinancování projektů ITI (IROP)  

– ZŠ F. Hrubína, ZŠ a MŠ Na Nábřeží 
14 000,00 0,00 0,00 

financování případného výpadků dotací z kraje pro DSH, 

SSmH, SANTÉ 
17 500,00 14 500,00 14 500,00 

rezerva na jednotný účetní program pro PO 3 000,00 502,25 502,25 

rezerva na „Firewally“ 5 100,00 0,00 0,00 

Celkem 72 863,00 137 958,39 141 049,55 
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Tok a tvorba peněžních prostředků na ZBÚ po konsolidaci (tis. Kč) 

 

Počáteční stav k 1.1.2021 246 472,52 

Převod výsledku hospodaření r. 2020 na FRR -241 384,13 

Příjmy celkem +1 717 628,94 

Výdaje celkem -2 161 015,79 

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky +160 700,00 

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -105 000,00 

Zapojení fondů do výdajů a financujících operací +544 048,97 

z toho: FRR 315 048,17  

 FRHA 10 986,00  

 FŽP 250,00  

 FNB 200 052,00  

 FB 466,80  

 FVPA 10 000,00  

 SF 7 246,00  
Příjmy fondů -161 450,51 

z toho: FRR 1 832,88  

 FRHA 4 831,20  

 FŽP 420,73  

 FNB 132 262,72  

 FB 1 114,00  

 FVPA 14 037,98  

 SF 6 951,00  
Konečný stav k 31.12.2021 (výsledek hospodaření) 0,00 

Změna stavu účtu ZBÚ 246 472,52 

 



Dohoda  o partnerství  s finančním  příspěvkem

uzavřená podle 5 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 sb,, občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů

1. Moravskoslezský  kraj

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní  spojenÍ:

číslo Účtu (EUR):

číslo Účtu (CZK):

zastoupen:

(dá/e  jen,žadate/")

I.

SmluvnÍ  strany

28. října 117,  702 18 0strava

70890692

CZ70890692

UníCredít  Bank Czech Republíc  and Slovakia,  a.s.

XXXXX/XXXX

XXXXX/XXXX

Projektový manažer/kontaktní  osoba oprávněná jednat ve věcech realizace  dohody:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

a

2. statutárnÍ  město  HavÍřov

se sÍdlem:

íčo:

DIČ:

bankovnÍ  spojení:

číslo Účtu:

zastoupen:

(dá/e  jen,,partner")

Svorností 86/2, 736 0í HavÍřov
00297488

CZ00297488

Česká spořitelna,  a.s.

XXXXX/XXXX
Ing. Josefem Bělícou, MBA, primátorem  města

Projektový manažer/kontaktní  osoba oprávněná jednat ve věcech realizace dohody:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II.

ÚvodnÍ  ustanovenÍ

1.  Tato  dohoda  o partnerství  s finančním  příspěvkem  (dále  jen,,dohoda")  vymezuje  práva

a povínnosti  smluvních  stran  a stanoví  podmínky  jejich spolupráce  při  realizaci

íntegrovaného  projektu  ,,IP LIFE for Coal Míning Landscape  Adaptation"  v rámci

podprogramu  Zivotní  prostředí  a klima a výzvy  z roku 2020 (dále jen "projekt")  za

podmínek  dle Grant  Agreement  a všech  jeho  příloh,  zejména  General  Conditíons,  který

byl podepsán  dne 16. 12. 2021,  tvoří  přílohu  č. 3 a je nedílnou  součástí  této  Dohody

(dále jen ,,smlouva  o dotaci").  V přÍpadě  rozporu  mezi smlouvou  o dotaci  a touto

dohodou  má přednost  smlouva  o dotaci.  Projekt  je realizován  v rámci,,LIFE  Integrated

Projects  2020"  - Environment  and Climate  Action  sub-programmes  (dále  jen,,LIFE").

2. Globálním  cílem projektu  je úspěšně  implementovat  ďle Adaptační  strategíe  žadatele

na rJopady  změny  klimatu  (přijaté  v lednu 2020)  a tím zvýšit  klimatickou  odolnost

Moravskoslezského  kraje, zlepšit  kvalitu  prostředí  pro život  jeho  obyvatel  a podpořit
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jeho udržitelný  rozvoj.  Hlavním cílem je zavést  systém adaptace  a ve vazbě  na ni i

mitigace  v kraji,  který  se stane  součástí  běžných  agend  na úrovni  místních  samospráv

i žadatele.  Dalšími cíli je zlepšit  využití  i koordinaci  potřebných  nástrojů,  zapojit

významné  stakeholdery,  navázat  těsná partnerství  s podobnými  regiony  v EU, čímž se

mimo  jiné  přispěje  k Úspěšné  transformaci  kraje  a dlouhodobému  zlepšení  jeho  image.

Seznam všech projektových  aktivit  a jejich  rozložení  v čase tvoří  přílohu č.l  této

dohody.  V případě  schválení  změny  projektu,  která  bude  mít  za následek  změnu  tabulky

v příloze č, 1,  není nutné uzavírat  dodatek.  Aktuální  podoba tabulky  bude všem

partnerům  vždy  k dispozici.  Za sdílení  tabulky  odpovídá  žadatel.

3.  Smluvní  strany  jsou povinny  postupovat  při realizaci  projektu  v souladu  s metodikou

LIFE, zejména  s podmínkami  smlouvy  o dotaci  a pokyny  CINEA (řídicí  orgán,  dále jen

,,poskytovatel  dotace",  přiřazeného  technického  monitora  nebo  dalších stran

jmenovaných  poskytovatelem  dotace,  Smluvní  strany  prohlašují,  že mají  přístup k výše
zmíněné  dokumentaci  a jsou  s ní seznámeny.

4.  Smluvní  strany  prohlašují,  že údaje uvedené  v čl. I této dohody  jsou v souladu  se

skutečností  v době  uzavření  dohody.  Smluvní  strany  se zavazují, že změny dotčených
údajů  oznámí  bez prodlení  písemně  druhé  smluvní straně. V případě změny účtu na
straně  partnera  je povinen  rovněž  doložit  vlastnictvÍ  k novému  Účtu, a to kopií příslušné
smlouvy  nebo potvrzením  peněžního  ústavu.  Při změně identifikačních údajů smluvních
stran (i osob oprávněných  jednat  ve věcech  dohody)  vcetne zmeny účtu není nutné
uzavírat  k této  dohodě  dodatek,

III.

Práva  a povinnosti  smluvrÍch  stran

1.  Smluvní  strany  přijmou  veškerá vhodná a nezbytná opatření k zajištění plnění závazků
a cílů vyplývajících  z této dohody.

2. Každá smluvní  strana  jmenuje  projektového manažera, který nese odpovědnost za
realizaci  projektu  a slouŽí jako kontaktní osoba pro veškerou komunikaci mezi
smluvními  stranami.

3. Partner  nemá právo  převést svá práva a povinnosti z této dohody na jiný subjekt bez
předchozího  souhlasu  žadatele. Partner bere na vědomí, že veškeré postoupení práv a
povinností  z této  dohody  je podmíněno předchozím souhlasem poskytovatele dotace v
souladu  s ustanoveními  smlouvy o dotaci.

4. Smluvní  strany  jsou  povinny řídit se při zadávání veřejných zakázek v rámci projektu
platnýmí  právními  předpisy.

Partner  přijme  veškerá nezbytná opatření, aby při plnění dohody nedošlo ke střetu
zájmů, a to zejména  v důsledku hospodářského zájmu, politické nebo národní
spřízněnosti,  rodínných  nebo emocionálních vazeb nebo jakéhokoli jiného relevantního
spojení  nebo společného zájmu. Jakýkoli stret zájmů, který by mohl vzniknout behem
plnění  dohody,  musí být neprodleně písemně oznámen žadateli. V případě takového
konfliktu  přijme  partner  neprodleně veškerá nezbytná opatření k jeho vyřešení. Zadatel
má právo  si ověřit,  zda jsou tato opatření přiměřená, a může požadovat, aby byla
v případě  potřeby  přijata ve stanovené Ihůtě dodatečná opatření.

Smluvní  strany  jsou  povinny  ve spolupráci s dalšími partnery projektu ustanovit Řídicí
výbor.  Cinností  Řídicího výboru bude zejména projednávat a schvalovat podklady a
návrhy  změn a monitorovaďch zpráv, plán práce Stálé konference MS-Klimatické
aliance,  sledovat  harmonogram a rozpočet projektu, řešit případné spory, after life.



IV.

Povinnosti  žadatele

c)

d)

e)

t"»

g)

h)

i)

1. Žadatel odpovídá za celkovou koordinaci,  řízení a realizaci  projektu  v souladu

s metodikou  LIFE a za podmínek  smlouvy  o dotaci,  Zadatel  přebírá výhradní
odpovědnost  za realizaci  projektu  směrem  k poskytovateli  dotace.

2. Žadatel se zavazuje  poskytnout  partnerovi  finanční  prostředky  na základě  podmínek

určených touto  dohodou  a v souladu  s rozpočtem  v Eurech,  včetně  limitů  pro jednotlivé
platby,  které  jsou  přílohou  č. 2 této  dohody.

3. Žadatel  je povinen  zejména:

a) zajistit  správné  a včasné  provádění  činností  v rámci projektu;

b)  neprodleně  informovat  partnera  o všech okolnostech,  které  mohou  mít neqativní

dopad  na správné  a včasné provedení  některé  z činností  projektu,  a o ja-kékoli
události,  která  by mohla  vést  k ukončení  projektu  nebo  jeho  změně;

umožnit  parí:nerovi  přístup  ke všem  dostupným  dokumentům,  údajům  a

informaďm,  které  má k dispozici  a které  mohou  být nezbytné  nebo užitečné  pro

plnění  jeho  povinnostÍ  v rámci projektu;

konzultovat  s partnerem  před  podáním  jakoukoli  žádost o změnu  smlouvy

o dotaci,  pokud  by mohla  ovlivnit  práva  a povinnosti  partnera  podle  této  dohody;

včas připravit  a předložit  poskytovateli  dotace  průběžné  projektové  zprávy  (dále

jen,,monitorovacÍ  zprávy")  a další  dokumenty  potřebné  k žádosti  o platbu;

převádět  veškeré  platby  vůči partnerovi  ve stanovených  Ihůtách,  a to na jeho

bankovní  účet  uvedený  v čl. I této  dohody;

zajistit  partnerovi  v  případě potřeby  pomoc nutnou  pro plnění  jeho úkolů

vyplývajících  z této  dohody;

zajišťovat  a řídit  komunikaci  v rámci  projektu,  včetně  publicity  projektu,  v souladu

s požadavky  LIFE a komunikační  strategií  projektu,  která bude výstupem  jedné

z aktivit  projektu  (A.1.4.  Příprava  komunikační  strategie);

blize specifikovat  Statut  a Jednací  řád Rídicího  výboru  a jmenovat  jeho  předsedu.

V.

Povinnosti  partnera

1.  Partner  odpovídá  za plnění činností a úkolů, které mu byly svěřeny touto dohodou a
jejími  přílohami.

2. Partner  je povinen  zejména:

a) neprodleně  informovat  Žadatele  o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění
jeho  povinností  z této  dohody;

b) poskytnout  žadateli  veškeré informace  a podklady nezbytné pro celkovou
koordinaci,  řízení a realizaci  projektu a pro přípravu veškerých zpráv pro
poskytovatele  dotace,  a to ve Ihůtách a formě stanovené žadatelem (zejména
podklady  pro monitorovací  zprávy, pravidelné čtvrtletní zprávy o pokroku při
realízaci  projektu  (dále  jen,,Q-report") atd,);

c) neprodleně  informovat  žadatele o jakémkoliv podezrení na podvod, korupci nebo
jiné  nezákonné  činnosti  v souvíslosti s projektem;

d)  uchovávat  všechny  doklady  týkající se projektu, vcetně vzniklých výdajů projektu,
bud'  ve formě  originálů  nebo ve verzích, u nichž bylo ověřeno, že jsou v souladu
s originály  na obecně  uznávaných datových nosících,  a to po dobu nejméně pěti
let po proplacení  prostředků  ze závěrečné žádosti o platbu žadatelem poslednímu
z partnerŮ;
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e)  umožnit  provedení  průběžné  a následné  kontroly  všech dokladů  vztahujících  se

kčinnostem,  které realizují  v rámci  projektu,  umožnit  průběžné  ověřování

prováděrí  činností,  k nimž se zavázali  dle této  dohody  a poskytnout  součinnost

všem  osobám  oprávněným  k provádění  kontroly,  příp. jejich  zmocněncům.  Partner

je povinen  bezodkladně  informovat  žadatele  o všech provedených  kontrolách

vsouvislosti  sprojektem  a o všech  případných  navržených  nápravných

opatřeních,  která budou  výsledkem  těchto  kontrol  a o jejich  splnění;

f) vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991  sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších  předpisŮ  (dále  jen,,zákon  o účetnictví"),  nebo daňovou  evidenci  podle

zákona č. 586/1992  sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud
partner  povede  daňovou  evidenci,  je povinen  dbát  na to, aby příslušné  doklady

prokazující  náklady  související  s projektem  splňovaly  předepsané  náležitosti

účetního dokladu dle 5 1l zákona o účetnictví, aby tyto doklady byly správné,
úplné,  průkazné  a srozumitelné  a musí  být  vedeny  průběžně  písemně

chronologicky  způsobem  zaručujícím  jejich  trvalost  dle pravidel  LIFE. Cestné

prohlášení  o vynaložení  finančních  prostředků  v rámci uznatelných  nákladů

realizovaného  projektu  není povaŽováno  za Účetní doklad. Dále je povinen

uchovávat  je způsobem  uvedeným  v zákoně o účetnictví a v zákoně č. 499/2004
sb., o archivnictví  a spisové službě a o změně některých  zákonů,  ve znění

pozdějších  předpisů,  a v souladu  s dalšími  platnými  právními  předpisy  CR;

g)  vést oddělené  ucetnictvi  (napr. analytickými  Účty nebo účetním strediskem)
o všech  účetrÍch  přÍpadech  vztahujících  se k projektu;

h)  jmenovat  zástupce  do Rídicího  výboru  a podílet  se na přípravě podkladů pro tento
výbor.  Jmenovaný  zástupce  partnera  má povinnost účastnit se jednánÍ Rídicího
výboru.

VI.

PiujekLúvy  tů4pOČeť  a ZpůSObílOSt  Výdajů

1.  Rozpočet  partnera  je uveden  v příloze  č. 2 této  dohody.

2. Výdaje  partnera  musí být v souladu s pravidly  způsobilosti výdajů uvedenými
v metodice  LIFE a smlouvě  o dotaci.

3. Nepřímé  náklady  může partner  nárokovat  paušálně  maximálně do výše 7 '/o svých
celkových  způsobilých  nákladů  v rámci projektu  (pravidlo výpočtu výše nepřímých
výdajů  partnera,  tzv. overheads,  presně definuje  metodika LIFE). Plánovaná výše
způsobilých  nepřímých  nákladů  nárokovatelných  jednotlivými parí:nery je uvedena
v příloze  č. 2 této  dohody.

VII.

Financování  projektu

Finančrí  prostředky  na realizaci projektu budou partnerovi poskytnuty formou zálohové
platby,  průběžných  plateb a závěrečné platby.

Zálohová  platba bude poskytnuta partnerovi jednorázově nejpozději do 30 dnů od
připsání  prostředků  poskytovatele dotace na bankovní ucet žadatele. Maximální vyse
prostředků  poskytnutých  zálohovou platbou je 20 o/o z celkové výše dotace připadající
na partnera,  tato  částka je specifikována v příloze č. 2 dohody.

Každé použití  finančních prostředků poskytnutých formou zálohové platby bude
zahrnuto  v následující  průběžné (příp. závěrečné) monitorovací zprávě a započteno v
žádosti  o průběžnou  (příp. závěrečnou) platbu, dokud nebude vyčerpána celá částka
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poskytnuté  zálohy. Pokud nebyla zálohová platba plně započtena v první průběžné
žádosti  o platbu,  použije  se stejná zásada i pro následující  žádost  o platbu.  Další finanční
prostředky  (ve řormě průběžné platby) budou partnerovi  poskytnuty  až poté, co
nárokovaný  způsobilý  výdaj partnera  přesáhne  částku poskytnuté  zálohy.

4. Veškeré finanční  prostředky  poskytnuté  zálohovou platbou, které nebudou použity
k financování  způsobilých výdajů do doby podání závěrečné monitorovací  zprávy,
budou  vráceny  na bankovní  účet žadatele  uvedený  v čl. I této dohody.

5. Průběžné platby a závěrečná platba budou partnerovi  poskytovány  na základě Q-
reporí:ů, které bude partner  předkládat  žadateli.  Způsobilé  výdaje uvedené  v těchto
reportech  budou zahrnuty  do žádostí  o platbu předložených  žadatelem  poskytovatelí
dotace v rámci monitorovaďch  zpráv projektu  na konci každé fáze projektu  (viz
příloha č. 1). Po proplacení  Žádosti o platbu žadateli  poskytovatelem,  proplatí  žadatel
schválené  způsobilé  výdaje  partnerovi  ve Ihůtě dle odst. 7 tohoto  článku.

6. Maximální  výše prostředků  poskyl:nutých  formou  průběžných  plateb činí 60 '/o  celkové
výše dotace  připadajíď  na partnera,  výše takto  poskytnutých  prostředků  je pro partnera
uvedena  v přÍloze č. 2 této dohody.

7. Průběžné platby budou partnerovi  poskytnuty  do 30 dnů od připsání finančních
prostředků  od poskytovatele  dotace  na bankovní  účet žadatele.

8. ZbývajícÍch  20 0/o celkové  výše dotace  bude partnerovi  poskytnuto  závěrečnou  platbou,
která bude provedena  po proplacení  žádosti o platbu v rámci závěrečné  monitorovací
zprávy předložené  žadatelem poskytovateli  dotace, a to ve Ihůtě dle odst. 9 tohoto
článku.

9. Závěrečná platba bude poskytnuta  do 30 dnů od připsání finančních prostředků
poskytovatele  dotace na bankovní  Účet Žadatele.

10. Kumulativní  soupis veškerých  výdajů  ke Q-reportům  bude partner předkládat formou
oficiálrího  formuláře  LIFE zaslaného  žadatelem  po podepsání této dohody.

11. Q-reporly  bude partner  předkládat  žadateli  čtvrtletně.

12. Součástí žádostí o platbu v rámci monitorovacích zpráv projektu bude potvrzení
projektového  manažera,  že nárokované  výdaje  jsou v souladu se zásadami a pravidly
stanovenými  v této dohodě  a dokumentech  uvedených v čl. II odst. 3 této dohody.

13. Veškeré nezpůsobilé  výdaje  (tedy  i výdaje nad rámec schváleného rozpočtu) vzniklé v
rámci projektu  si hradí partner  ze svých vlastních zdrojů,

14.  Platby partnerovi  budou provedeny  na bankovní Účet uvedený v čl. I této dohody.
Platby se považují  za uskutečněné  v den odepsání částky z účtu žadatele.

15. V případě,  že v rámci projektu  bude generován čistý zisk, bude proporcionálně ponížena
výše dotace  případající  na parí:nera.

16. Bude-li během realizace  projektu  či během auditu prováděného poskytovatelem dotace
či jiným  kontrolním  orgánem zjištěno, že byly financní prostredky či jejich část
partnerovi  vyplaceny  neoprávněně,  je partner povinen neoprávněně vyplacenou výši
finančních  prostředků  vrátit  žadateli.

VIII.

Dokladovárí  výdajů

1. Způsobilé  výdaje partnera nárokované v rámci Q-reportů budou podloženy kopiemi
přijatých  faktur,  účetních dokladů, bankovních výpisů a dalších dokladů prokazujících
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úhradu způsobilých výdajů. Mzdové výdaje budou podloženy výplatními  páskami,

timesheety, pracovními smlouvami (včetně příloh popisujících obsah prováděné  práce

a pracovní dobu vyhrazenou výhradně pro projekt) a případně dalšími relevantními
dokumenty.

2. Dokumenty sloužící jako podklad nárokovaných způsobilých výdajů budou  parí:nerem

nahrány v elektronické podobě do pro něj určené sdílené složky vytvořené  žadatelem.

3. Partner poskytne žadatelí takové doklady k výdajům, aby mohl žadatel splnít  veškeré
své povinnosti vůči poskytovateli dotace.

4. Způsobilé výdaje vzniklé v rámci projektu musí být identifikovatelné, ověřitelné  a řádně
vedeny  v účetnictví  parl:nera.

5. Všechny  faktury  a ostatní  doklady  prokazující  platbu způsobilých  výdajů  musí být

označeny textem,,LIFE20  IPC/CZ/000004  -  LIFE-IP  COALA".

IX.

Důvěrnost  informací,  ochrana  osobních  údajů

1.  Smluvní  strany  jsou  oprávněny  zpracovávat  osobní  údaje  pouze  za účelem  plnění  práv

a povinnosti  vyplývajících  z této  dohody,  v rozsahu  nezbytně  nutném  pro její  plnění;

k jiným  účelům nebudou  tyto  osobní  údaje žadatelem  použity.  Smluvní  strany  při

zpracovávání  osobních  údajů  dodržují  platné  právní  předpisy,  Podrobné  informace  o

ochraně  osobních  údajů  jsou  dostupné  na oficiálních  webových  stránkách

Moravskoslezského  kraje  www.msk.cz,

2. Partner  není oprávněn  uvolnit,  sdělit  ani zpřístupnit  jakékoliv  třetí  osobě  informace,

které  žadatel  označí  jako  citlívé  či důvěrné,  bez jeho  předchozího  písemného  souhlasu,

a to v jakékoliv  formě,  a je povinen  podniknout  veškeré  kroky  nezbytné  k zabezpečení

daných  informací.  Povinnost  zachovávat  mlčenlivost  a zajistit  ochranu  citlivých

(důvěrných)  informací  zůstává  v platnosti  neomezeně  dlouho  i po ukončení  platnosti

této  dohody.

3. Partner  zajistí, aby jeho pracovníci  byli v souladu  s platnými a účinnými právními
předpisy  poučeni  o povinnosti  mlčenlivosti  a o možných  následcích pro případ porušení
této  povinnosti.

4. SmluvnÍ  strany  se dohodly,  že přijmou  veškerá  vhodná  technická a organizační opatření
ve smyslu  čl. 32 Nařízení  Evropského  Parlamentu  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),  zejména  uchovávat  nosice dat v uzamykatelných prostorách,
neumožnit  přístup  k osobním  údajŮm jiným osobám, s výjimkou poskytovatele dotace
a orgánŮ  oprávněným  provádět  kontrolu.

X.

Práva  duševního  vlastnictví

1. Partner  je  povinen  poskytnout  žadateli neomezenou bezplatnou licenci k užití
autorských  děl, které  jsou chráněny  právem duševního vlastnictví (dále jen,,autorská
díla"),  dle zákona  č. 121/2000 sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů,
včetně  možnosti  zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást
licence,  jestliže  byly  při vzniku  autorských děl použity prostředky poskytnuté na realizaci
projektu,  a to bez zbytečného  odkladu  po vzniku autorských děl.
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2. Pokud jsou práva k autorským dílům držena jinou osobou  neŽ parl:nerem,  je partner

povinen smluvně s touto jinou osobou zajistit pro žadatele neomezenou  bezplatnou

licenci k užití těchto prav, včetně moŽnosti zcela nebo zčásti poskytnout  třetí  osobě
licence  (resp.  částecnou  licenci).

3. Partner je dále povinen  bezplatně  předat  všechny  nově vytvořené  produkty  nebo  jejich

kopie (vždy ve dvojím vyhotovení,  podle  povahy  produktu  bud'  v písemné  podobě  nebo

na elektronickém nosiči) do vlastnictví  žadatele,  a to nejpozději  před odesláním  nebo
spolu  se závěrečnou  monitorovacÍ  zprávou.

XI.

Závěrečná  ustanovenÍ

1.  Tato dohoda  a vztahy  smluvních  stran blíže neupravené  se řídÍ obecně  závaznými
právnÍmi  předpisy  Ceské republiky.

2. Tato dohoda nabývá platnosti  dnem jejího  podpisu oběma smluvními  stranami

a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních
podmínkách  účínnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o registru  smluv

(zákon  o registru  smluv),  ve znění  pozdějších  předpisů,  Smluvní  strany  se dále  dohodly,

že uveřejnění  v registru  smluv  provede  žadatel.

3. Žadatel bere na vědomí,  že tato  dohoda  včetně  případných  dodatků  bude vedena  v

evidencí  smluv  Magistrátu  města  Havířova,  Zadatel  prohlasuje,  ze skutečnosti  uvedené

v této dohodě  nepovažuje  za obchodní  tajemstvÍ  a uděluje  svolenÍ  k jejich  uŽití a

zveřejnění  v souladu  s čl. IX této dohody.  Partner  se zavazuje,  že dohoda  bude

zveřejněna  po anonymizaci  provedené  v souladu  s platnými  právními  předpisy.

4. Případné  změny a doplňky  této dohody  Ize provádět  pouze na základě  dohody

smluvních  stran  formou  písemných  dodatků  podepsaných  oprávněnýmí  zástupci

smluvnÍch  stran.

5. VeškeráoznámeríajinásděIenímezismIuvnímistranamisezasíIajípísemněnaadresy

uvedené  v čl. I této  dohody,  v případě  e-mailové  komunikace  na kontakty  projektových

manažerů  stran.

6. V případě,  kdy poskytovatel  dotace  rozhodne  o pozastavení platby a/nebo požádá
žadatele  o vrácení  platby,  je partner  povinen  přijmout  příslušná nezbytná opatření, aby
byly  požadované  finanční  prostředky  vráceny  a nevznikla  žadateli případná škoda.

7. Případné  spory stran vyplývající  z této dohody  budou přednostně  řešeny smírnou
cestou.  Pokud nebude  jakýkoliv  spor  mezi smluvními  stranami  vyřešen smírně, bude
řešen před  obecnými  soudy  Ceské republiky.

8. Poruší-li  některá ze stran povinnost vyplývající z této dohody nebo obecných
ustanovení  právních předpisů, odpovídá za škodu, která v souvislosti s tím ostatním
stranám  vznikla,

9. Tato dohoda  se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosaŽení Účelu dle čl. I této
dohody,  nejméně  však do pěti let po proplacení prostředků ze závěrečné žádosti o
platbu  žadatelem  poslednímu z partnerů, nestanoví-li tato dohoda jinak.

10. Žadatel  je oprávněn  tuto dohodu  vypovědět  za podmínek  blíže specifikovaných ve
smlouvě  o dotaci  v případě,  Že partner  přes předchozí  písemné  upozornení neplnÍ své
povinnosti  vyplývající  z této dohody.  Partner  je oprávněn  tuto dohodu vypovedet
v případě,  že Žadatel přes předchozí  písemné upozornení  neplní sve povinnosti
vyplývající  z této  dohody.  Výpověd'  nabývá  účinnosti  dnem následujícím po dni, kdy
bylo písemné  vyhotovení  výpovědi  prokazatelne  doruceno  druhé straně. Ukončením
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dohody  dle tohoto  odstavce  nesmí  být  ohroženo  plnění  Účelu této  dohody  a nesmí  tím

vzniknout  újma  třetím  osobám.

11. Žadatel  je oprávněn  tuto  dohodu  vypovědět  také v případě,  že bude z jakéhokoli

důvodu  ukončena  smlouva  o dotaci.

12.  Tato  dohoda  je sepsána ve dvou vyhotoveních  s platností  originálu,  přičemž  každá

smluvní  strana  obdrží  jedno  vyhotovení.

13. Nedílnou  součástí  této  dohody  jsou následující  přílohy:

Příloha č. 1-  Aktivity,  harmonogram,  zodpovědnost

Příloha č. 2 -  Rozpočet  v Eurech,  včetně  limitů  pro jednotlivé platby

Příloha č. 3 -  Grant  Agreement

14. Doložka platnosti právního jednání dle fi 23 zákona č. 129/2000 sb., o krajích (krajské
zřízení),  ve znění  pozdějších  předpisů: O uzavření  této dohody  rozhodlo  zastupitelstvo
kraje svým usnesením č. 6/519 ze dne 16. 12. 2021.

15. Doložka platnosti právního jednání dle g 41 zákona č. 128/2000 sb., o obďch (obecní
zřízení),  ve znění  pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo
obce svým usnesením č. 808/23ZM/2022 ze dne 24. 1. 2022.

V Ostravě  dne.................. V Havířově  dne..................

za žadatele za partnera

Ing.  Josef  Bělica, MBA, primátor
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Příloha  č. 2 -  Rozpočet  v Eurech,  včetně  limitů  pro  jednotlivé  platby

ZPŮSOBILÉ  VÝDAJE partner

Personneí 514  910

Travel  and  subsistence 2 400

External  assistance 291 800

Durable  goods  -  Infrastructure o

Durable  goods  -  Equipment 11540

Durable  goods  - Prototype o

Land  purchase/long-term  lease o

Consumables o

Other  Costs o

Overheads 57 445

CELKEM 878  095

DOT  ACE

Zálohová  platba  (20  % dotace) 105  37_1

Průběžné  platby  (60  % dotace) 316115

Závěrečná  platba (20 % dotace) 105  371

CELKEM 526  857
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Wlíh  qualified  electronic  signature(s)

)!H  k
EUROPEAN  CLIMATE,  INFRASTRUCTuRE  AND

ENVIRONMENT  EXECUTIVE  AGENCY  (CINEA)
CINEA D - Natural resources, climate, sustainable blue economy and clean energy
D"I - LIFE Energy + LIFE Climate

GRANT  AGREEMENT  FOR  INTEGRATED  PROJECTSÍ

AGREEMENT  NUMBER  -  LIFE20  IPC/CZ/000004  - LIFE-IP  COALA

This  Agreement  ('the  Agreement')  is concluded  between  the  following  parties:

on  the  one  part,

The  European  Union  ('the  Union'),  represented  by  the  European  Climate,  Infrastructure  and

Environment  Executive  Agency,  CINEA  (hereinafter  referred  to as "the  Agency")  and  acting

under  the  powers  delegated  by  the European  Commission,  represented  for  the purposes  of

signature  of  the  Agreement  by  Mr.  Christian  Strasser,  Head  of  Unit,

and

on  the  other  part,

l.  'the  coordinating  beneficiary'

Moravskoslezský  kraj  -  Moravia-Silesian  Region  (MSR)

Public  Body

Official  registration  No:  70890692

28.října  Ií  7, 702  18 0strava,  Czechia

VAT  number:  CZ70890692,

represented  for the purposes  of signature of the Agreement by the Governor, Ivo Vondrák

and  the  following  other  associated  beneficiaries:

2. Moravian-Silesian  Investment  and  Development (MSID)  -  established in Czechia

3. Moravian-Silesian  Energy  Centre  (MEC)  -  established in Czechia

' Within  the framework  of  the Regulation  (EC) No 1293/2013 of the European Parlíarnent and of the Council of 1l
December  2013  on the establishment  of  a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing
Regulalioii  (EC)  No 614/2007,  OJ L 347 0Í'  20/í2/20í3,  1).185 (liereinafter "the LIFE Regulation") and the Coínínission
Implementing  Decision  2018/210  of  12 February 2018 on the adoption of  the LIFE multiannual work programme for 2018-
20, OJ L39  of  13/02/2018.
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4. Moravian-Silesian Innovation  Centre (MSIC)  -  established  in Czechia

5. Ministry of Environment of the Czech Republic (MoE) -  established  in Czechia

6. Silesian Voivodeship (S V) -  established  in Poland

7. DIAMO, state enterprise (DIAMO)  -  established in Czechia

8. Statutory City of Karvina  (Karvina)  -  established in Czechia

9. Statutory  City of Havirov  (Havirov)  -  established  in Czechia

10. City of Orlova (Orlova)  -  established  in Czechia

l1. Czech Environmental Partnership  Foundation - CEPF (PF) -  established  in Czechia

12. Technical  University  of Ostrava (VSB) -  established  in Czechia

13. Central  Mining  Institute  (GIG)  -  established  in Poland

duly represented for the signature of the Agreement by the coordinating  beneficiary  by virtue

of the mandate{s7 included in Annex II fom[s]  A4

Unless otherwise specified, references to 'beneficiary'  and 'beneficiaries'  include  the

coordinating  beneficiary.

The  parties  referred  to above

HAVE  AGREED

to the Special  Conditions  ('the  Special  Conditions')  and the following  Annexes:

Annex  I General  Conditions  ((hereinafter  referred  to as 'the  General  Conditions')

Annex  II  Description  of  the project

Annex  III  Estimated  budget  of  the project:  Forms  Rl,  R2 and all F-Forms  in Annex  II

Annex  IV  Mandate[s]  provided  to the coordinating  beneficiary  by the other  beneficiary[ies]

Form[s]  A4  in  Annex  II

Annex  V  Model  technical  report:  The applicable  model  technical  reports  are to be found

on the website:  https://cinea.ec.europa.eu/life  en (manage  your  project)

Annex  VI  Model  financial  statement:  The  applicable  model  financial  reports  are to be

found  on the website:  https://cinea.ec.europa.eu/life  en (manage  your  project)

Annex  VII  Model  terms  of  reference  for  the certificate  on the financial  statements  to be

found  on the website:  https://cinea.ec.europa.eu/1ifeen(manage  your  project)
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Annex  VIII  Model  terms of  reference  for the certificate  on the compliance  of  the cost

accounting  practices:  not  applicable

Annex  IX Model  terms  of  reference  for  the operational  verification  report:  not  applicable

Annex  X  Financial  and Administrative  guidelines  to be found  on the website:

https://cinea.ec.europa.eu/life  en(manage  your  project)

Annex  XI  Guidelines  for  applicants  to be found  on the website:

https://cinea.ec.europa.eu/lifeen

Annex  XII  Table  of  unit  costs for  voluntary  work  per  country

which  form  an integral  part  of  the Agreement.

The  provisions  in  the Special  Conditions  of  the Agreement  take precedence  over  its Annexes.

The  provisions  in  Annex  I'General  Conditions'  take precedence  over  the other  Annexes.
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ARTICLE  I.l  -  SUBJECT MATTER  OF THE AGREEMENT

The Agency has decided to award a grant under the terms and conditions  set out  in the Special

Conditions, the General Conditions and the other Annexes to the Agreement,  for  the project

entitled IP LIFE  for Coal Mining  Landscape Adaptation,  as described  in Annex  II.

By signing the Agreement, the beneficiaries accept the grant and agree to implement  the
project,  acting  on their  own  responsibility.

ARTICLE  I.2 -  ENTRY INTO FORCE AND IMPLEMF,NT  ATION  PERIOD  OF
THE  AGREEMENT

I.2.1 The Agreement  enters  into  force  on the date on which  the last party  signs  it.

I.2.2  The  project  runs from  01/12/2021  ('startirig  date')  until  31/12/2031  ('end  daíe')

ARTICLE  I.3  -  MAXIMUM  AMOUNT  AND  FORM  OF  THE  GRANT

I.3.1 The maximum amotmt of  íhe grant  is EUR 9,499,946.

I.3.2  The grant  takes  the  form  of:

(a) the reimbursement  of  60%  of  the eligible  costs of  the project  ('reimbursement  of  eligible

costs'),  which  are estimated  at EUR  15,833,242  and which  are:

(i)  actually  incurred  ('reimbursement  of  actuaI costs')  for  the fo[lowing  categories  of

costs for  each of  the beneficiaries  and affiliated  entities:  personnel  costs;  travel  and

subsistence  costs; costs for  subcontracting  (also referred  to as "external  assistance

costs");  costs of  durable  goods  : (depreciation)  costs of  infrastructure  and equipment,

prototype  costs;  costs  for  land  purchase/long-term  lease  of  land/one-off

compensations  for land use rights;  costs of  consumables;  other  costs (i.e. costs

arising  from  the Agreement,  duties,  taxes  and charges).

(ii) reimbursement of unit costs: dedared on the basis of an amount as specified in
Annex XII  ('reimbursemenf oj'rmit costs :) for  the volunteer costs under the personnel
costs for  each of  the beridtciaries  aríd affiliated  entities: not applicable

(iii) reimbursement of  lump sum costs: not applicable

(iv)  declared  on the basis of  a flat  rate: overheads  as specified  in Annex  III as a fixed
percentage  of  the eligible  direct  costs excluding  costs of  land purchase/long  term
lease of  land/one-off  compensations  for  land use rights  ('reimbursement  of  flat-rate

costs')  for  each of  the beneficiaries  and affiliated  entities;

(v) reimbursement of costs declared on the basis of the beneficiary's usual cost
accounting  practices:  riot  applicable

(b)  unit  contribution:  not  applicable

(c)  lump  sum  contribution:  not  applicable

(d) flat-rate  contribution: not applicable
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ARTICLE  I.4 -  REPORTING  -  REQUESTS  FOR PAYMENT  AND  SUPPORTING

DOCUMENTS  -  PAYMENTS  AND  PAYMENT  ARRANGEMENTS

I.4.1  Reporting  and  reporting  periods

(a) The  project  reporting  schedule  is specified  in Annex  II

(b) The  delay  between  consecutive  reports  shall  not  exceed  18 months:  not  applicable.

(c) All  reports  shall  coritain  the necessary  information  for  the Agency  to evaluate  the state

of  implementation  of  the project,  the respect  of  the work  plan,  the financial  status  of  the

project  and whether  the  project's  objectives  have  been  achieved  or are still  achievable.

(d) The  form  and contents  of  the reports  shall  be in accordance  with  the guidelines  issued

by the Agency  as specified  on the website.  https://cinea.ec.europa.eu/lifeen  (manage

your  project)

(e)  AlI  reports  shall  be  simultaneously  submitted  to  the  Agency  and to  the  external

monitoring  team  designated  by the  Agency.

The  technical  reports,  including  annexes,  shall  only  be submitted,  in electronic  format,

The  financial  reports  shall  be submitted,  in both  paper2  and  electronic  format.

(f)  Electronic  tools,  which  include  spatial  data and are produced  in the frame  of  a LIFE

project,  shall  comply  with  the Commission  Regulation  (EU)  No 1253/2013  of  21

October  2013  amending  Regulation  (EU)  No  1089/2010  implementing  Directive

2007/2/EC  establishing  an Infrastructure  for  Spatial  Infon'nation  in the European  Union

(INSPIRE).

I.4.2  Requests  for  further  pre-financing  payment[s]  and  supporting  documents

Not  applicable

I.4.3  Requests  for  interim  payments  and  supporting  documents

The  coordinating  beneficiary  must  submit  a request  for  an interim  payment within  90 calendar
days  following  the end  of  each  phase.

This  request  must  be accompanied  by the following  documents:

(a) an interiin  report  ('interiin  teclinicaí report'), drawn LIP in accordance with Annex V,
containing:

2 Digital  signature  might  be accepted  if  compliant  with  the eIDAS Regulation  (Regulation (EU) No 910/2014 of
the European  Parliament  and of  the Council of  23 July 2014 on electronic identification and trust services for
electronic  transactions  in the  internal market and repealing  Directive  1999/93/EC).
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(i) the  information  needed  to justify  the eligible  costs  declared;

(ii) information  on subcontracting  as referred  to in Article  II.ll.l(d);

(b) an interiín  financial  stateínent  ('interim  financial  statement').  The interiin  financial

statement  must  include  a consolidated  statement  and a breakdown  of  the amounts

claimed  by  each  beneíiciary  and its affiliated  entities.

The  interim  financial  statement  must  be drawn  up in accordance  with  the structure  of

the estimated  budget  set out  in Annex  III  and in accordance  with  Annex  VI.;

(c)a  certificate  on tlie  financial  stateinents  and underlying  accounts  ('certificate  on the

financial  stateinents')  for  eacli  beneficiary  and for  each affiliated  entity  in accordance

with  the provisions  of  Article  I.4.4.d.

The  certificate  must  certify  that  the costs  declared  in the interim  financial  statement  by

the  beneficiary  concerned  or  its  affiliated  entities  for  the  categories  of costs

reimbursed  in accordance  with  Article  I.3.2(a)(i)  are real, accurately  recorded  and

eligible  in accordance  with  the  Agreement.

The  coordinating  beneficiary  must  certify  that  the information  provided  in the request  for

interim  payment  is full,  reliable  and  true.

The coordinating  beneficiary  must  also certify  that  the costs incurred  can be considered

eligible  in accordance  with  the  Agreement  and  that  the request  for  payment  is substantiated  by

adequate  supporting  documents  that  can be produced  in the context  of  the checks  or audits

described  in Article  II.27.

I.4.4  Request  for  payment  of  the balance  and  supporting  documents

The  coordinating  beneficiary  must submit a request for payment of the balance in accordance
with  the  reporting  schedule  specified in Annex II, but no later than 90 calendar days following
the  end  date  of  the  project.

This  request  must  be accompanied  by the following  documents:

(a) a final  report  on implementation  of the project ('final  technical report'), drawn up in
accordance  with  Annex  V,  containing:

(i)  the information  needed to justify  the eligible costs declared or the contribution
requested  on the basis of unit costs and lump sums (where the grant takes the
form  of  the reimbursement of unit or lump sum costs or of a unit or lump sum
contribution,  as provided for in Article  I.3.2(a)(ii) and (iii), (b) or (c));

(ii)  information  on subcontracting as referred to in Article II. l 1.l(d);

(b) a final  financial  statement  ('final  financial statement'). The final financial statement
must  include  a consolidated  statement and a breakdown of the amounts claimed by
each  beneficiary  and  its affiliated  entities.
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The  final  financial  statement  must  be drawn  up in accordance  with  the structure  of  the

estimated  budget  set out  in Annex  III  and in accordance  with  Annex  VI;

(c) a summary  financial  statement  ('summary  financial  statement').

This  statement  must  include  a consolidated  financial  statement  and a breakdown  of  the

amounts  declared  or  requested  by  each  beneficiary  and  its  affiliated  entities,

aggregating  the 'financial  statements  already  submitted  previously  and the revenue

generated  by the project  referred  to in Article  II.25.3  for  each beneficiary  and its

affiliated  entities  other  than  non-profit  organisations.

The  summary  financial  statement  must  be drawn  up in accordance  with  Annex  VI;

(d) a certificate  on the financial  statements  and underlying  accounts  ('certificate  on the

financial  statements')  for  each  beneficiary  and  for  each  affiliated  entity,  if:

(i)  the cumulative  amount  of  payments  the beneficiary  requests  as reimbursement

of actual  costs  as referred  to  in Article  I.3.2(a)(i)  (and for which  no

certificate  has yet  been  submitted)  is EUR  325,000  or more;

(ii)  the maximum  grant  amount  indicated  for  that  beneficiary  and its affiliated

entities  in the estimated  budget  as reimbursement  of  actual  costs is EUR

750,000  or more.

This  certificate  must  be produced  by an approved  auditor  or, in case of  public  bodies,

by a competent  and independent  public  officer  and drawn  up in accordance  with

Annex  VII.

The  certificate  must  certify  that  the costs  declared  in the final  financial statement by
the  beneficiary  concerned  or  its  affiliated  entities  for the categories of costs
reimbursed  in accordance  with  Article  I.3.2(a)(i)  are real, accurately recorded and
eligible  in accordance  with  the  Agreement.

In addition,  the certificate  must certify that the revenues generated by the project
referred  to in Article  II.25.3 have been declared for the beneficiaries and the affiliated
entities  other  than  non-profit  organisations.

The coordinating  beneficiary  must certify that the information provided in the request for
payment  of  the balance  is full, reliable and true.

The coordinating  beneficiary  must also certify that the costs incurred can be considered
eligible  in accordance  with  the Agreement and that the request for payment is substantiated by
adequate  supporting  documents that can be produced in the context of the checks or audits
described  in Article  II.27.

In addition,  the coordinating  beneficiary must certify that all the receipts referred to in Article
II.25.3  have  been  declared  for each beneficiary and the affiliated entities other than non-profit
organisations.

I.4.5  Information  on cumulative  expenditure  incurred
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In case the maximum contribution referred to in Article  I.3.1 is more  than  EUR  5,000,000
then  :

In addition to the reporting requirements set out above, the coordinating  beneficiary  must

inform the Agency by 30 November each year about the cumulative  expenditure  incurred  by

the beneficiaries  from  the starting  date.

This information  is required for the Agency's accounting  purposes  and may  not  be used for

determining  the final  amount  of  the grant.

I.4.6  Currency  for  requests  for  payment  and  financial  statements  and  conversion
into  euro

Requests  for  payment  and  financial  statements  must  be drafted  in euros.

Beneficiaries  and affiliated  entities  with  general  accounts  in a currency  other  than  the euro

must  convert  costs incurred  in another  currency  into  euros  at the monthly  accounting  rate

established  by  the  Commission  and  published  on  its  website  (available  at

http://ec.europa.eu/bu@et/contractsgrants/infocontracts/inforeuro/inforeuro  en.cfm)
applicable  on the day  when  the  cost  was  incurred,  or

at the monthly  accounting  rate  established  by the Commission  and  published  on its website

(available  at

http://ec.europa.eu/budget/contractsgrants/infocontracts/inforeuro/inforeuroen.cfm)
applicable  on the  first  working  day  of  the  month  following  the period  covered  by  the financial

statement  concerned

Beneficiaries  and affiliated  entities  with  general  accounts  in euros  must  convert  costs  incurred

in another  currency  into  euros  in accordance  with  their  usual  accounting  practices.

I.4.7  Language  of  requests  for  payments,  technical  reports  and  financial

statements

All  requests  for  payments,  technical  reports  and financial  statements  must  be submitted in
English,  with  the exception  of  the technical  annexes  and  supporting  documents, which may be
provided  in any  official  language  of  the Union.

I.4.8  Payments  to be made

The  Agency  must  make the following  payments to the coordinating beneficiary:

a first  pre-financing  payment;

interim  payment[s],  on the basis of  the request for interim payment[s] referred to in Article
I.4.3;

one  payment  of  the balance,  on the basis  of  the request for payment of  the balance referred
to in Article  I.4.4.

I.4.9  Pre-financing  payment
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The aim of the pre-financing  is to provide  the beneficiaries  with  a float.  The pre-financing

remains the property  of  the Union  until  it is cleared  against  interim  payments  or, if  it is not

cleared  against  interim  payments,  until  the payment  of  the balance.

The Agency  must make a first  pre-financing  payment  of EUR  1,899,989.203  to  the

coordinating  beneficiary  within  30 calendar  days from  the entry  into  force  of  the Agreement,
except  if  Article  II.24.1  applies.

I.4.10  Interim  payments

Interim  payments  reimburse  or cover  the eligible  costs incurred  for  the implementation  of  the

project  during  the corresponding  reporting  periods.

The Agency  must  pay  the coordinating  beneficiary  the amount  due as interim  payment  within

90 calendar  days from  when  the Agency  receives  the documents  referred  to in Article  I.4.3,

except  if  Article  II.24.  1 or  II.24.2  apply.

Payment  is subject  to  the  approval  of the  request  for  interim  payment  and  of the

accompanying  documents.  Their  approval  does not imply  recognition  of  the compliance,

authenticity,  completeness  or correctness  of  their  content.

The  Agency  calculates  the amount  due as interim  payment  as follows:

Step l-  It applies  the reimbursement  rate to the eligible  costs and adds the unit,  flat-

rate and lump  sum contributions

Step 2 -  It may  clear  in full  or in part  the pre-financing  4

Step 3 -  It limits  the total  amount  of  pre-financing  and interim  payments  to 80% of
the maximum  amount  of  the grant.

I.4.10.1  Step 1-  Applying  the reimbursement  rate to the eligible  costs and adding the unit,
flat-rate  and lump  sum contributions

This  step is applied  as follows:

(a)  If, in accordance  with  Article  I.3.2(a),  the grant takes the fornn of the reimbursement
of  eligible  costs, the reimbursement  rate specified in that Article is applied to the
eligible  costs of  the project  approved  by the Agency for the concerned reporting
period  and for the corresponding  categories  of costs, beneficiaries and affiliated
entities;

(b) If, in accordance  with  Article  I.3.2(b), the grant takes the form of a unit contribution,
the unit  contribution  specified  in that Article is multiplied by the actual number of

] 20%  of  the Union  Contribution

4 Clearing  will  stait  as of  the moment  that  the total amount paid and the amount to be paid would exceed 80% of
the Union  Contribution
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units  approved  by the Agency  for the  concerned  reporting  period  and for  the

corresponding  beneficiaries  and  affiliated  entities;

(c) If, in accordance  with  Article  I.3.2(c),  the grant  takes the form  of  a lump  sum

contribution,  the Agency  applies  the lump  sum specified  in that  Article  for  the

corresponding  beneficiaries  and affiliated  entities  if  it finds  that  the corresponding

tasks  or part  of  the  project  were  implemented  properly  in accordance  with  Annex  I

during  the  concerned  reporting  period;

(d) If, in  accordance  with  Article  I.3.2(d),  the  grant  takes  the  form  of a flat-rate

contribution,  the flat  rate  referred  to in that  Article  is applied  to the eligible  costs  or  to

the contribution  approved  by the Agency  for  the concerned  reporting  period  and for

the  corresponding  beneficiaries  and affiliated  entities.

If  Article  I.3.2  provides  for  a combination  of  different  forms  of  grant,  the amounts  obtained

must  be added.

I.4.10.2  Step  2 -  Clearing  the pre-financing

The amount  of  pre-financing  to be cleared  must  be deducted  from  the amount  obtained

following  Step  l.

I.4.10.3  Step  3 -  Limiting  the amount  of  pre-financing  and interim  payments  to 80 % of  the

maximum  amount  specified  in Article  I.3.  l

I.4.11  Payment  of  the  balance

The payment  of  the balance  reimburses  or covers  the remaining  part  of the eligible costs
incurred  by  the beneficiaries  for  the implementation  of  the  project.

If  the  total  amount  of  earlier  payments  is greater  than  the final  amount of  the grant determined
in accordance  with  Article  II.25,  the payment  of  the balance  takes the form of a recovery as
provided  for  by  Article  II.26.

If  the total  amount  of  earlier  payments  is lower  than  the  final amount of the grant determined
in accordance  with  Article  II.25,  the Agency  must  pay  the balance within 90 calendar days
from  when  it receives  the documents  referred  to in Article I.4.4, except if Article II.24.1 or
II.24.2  apply.

Payment  is subject to the approval of the request for payment of the balance and of the
accompanying  documents. Their approval does not imply recognition of the compliance,
authenticity,  completeness  or correctness of  their content.

The  Agency  determines the amount due as the balance by deducting the total amount of pre-
financing  and interim payments (if  any) already made from the final amount of the grant
determined  in accordance with Article  II.25.

The  amount  to be paid  may,  however, be offset, without  the beneficiary's consent, against any
other  amount  owed by the beneficiary to the Agency, the Commission or to an executive
agency  (under  the EU or Euratom budget), up to the maximum contribution indicated for that
beneficiary,  in the estimated budget in Annex III.

I.4.12  Notification  of  amounts  due
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The Agency must send a notification  to the coordinating  beneficiary:

(a) informing  it of  the amount  due;  and

(b) specifying whether the notification  concerns  a further  pre-financing  payment,  an

interim  payment  or  the  payment  of  the balance.

For the payment  of the balance,  the Agency  must  also  specify  the final  amount  of  the grant

determined  in accordance  with  Article  II.25.

I.4.13  Interest  on  late  payment

If  the Agency  does  not  pay  within  the  time  limits  for  payment,  the beneficiaries  are entitled  to

late-payment  interest  at the  rate  applied  by  the  European  Central  Bank  for  its  main

refinancing  operations  in euros  ('the  reference  rate'),  plus three  and a half  points.  The

reference  rate  is the rate in force  on the first  day of  the month  in which  the time  limit  for

payment expires, as published in the C series of  the Official  Journal  of  the European Union.

Late-payment  interest  is not  due if  all  beneficiaries  are Member  States  of  the Union  (including

regional  and local  government  authorities  and other  public  bodies  acting  in the name  of  and

on behalf  of  the Member  State  for  the  purpose  of  the  Agreement).

If  the Agency  suspends  the time  limit  for  payment  as provided  for  in Article  II.24.2  or if  it

suspends  an actual  payments  as provided  for  in Article  II.24.1,  these  actions  may  not  be

considered  as cases of  late  payment.

Late-payment  interest  covers  the period  running  from  the day following  the due date for

payment,  up to and including  the date  of  actual  payment  as established  in Article  I.4.15.  The

Agency  does  not  consider  payable  interest  when  determining  the final  amount  of grant  within
the  meaning  of  Article  II.25.

As  an exception  to the first  subparagraph,  if  the calculated  interest  is lower than or equal to
EUR  200,  it must  be paid  to the coordinating  beneficiary  only if  the coordinating  beneficiary
requests  it within  two  months  of  receiving  late  payment.

I.4.14  Currency  for  payments

The  Agency  must  make  payments  in euros.

I.4.15  Date  of  payment

Payments  by  the Agency  are considered to have been carried out on the date when they are
debited  to its  account.

I.4.16  Costs  of  payment  transfers

Costs  of  the  payment  transfers are borne as follows:

(a) the Agency  bears  the costs of  transfer charged by its bank;
(b) the beneficiary  bears  the costs of  transfer charged by its bank;
(c) the party  causing  a repetition of  a transfer bears all costs of repeated transfers.
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I.4.17  Payments  to the  coordinating  beneficiary

The  Agency  must  make  payments  to the  coordinating  beneficiary.

Payments  to the coordinating  beneficiary  discharge  the  Agency  from  its payment  obligation.

ARTICLE  I.5  -  BANK  ACCOUNT  FOR  PAYMENTS

All  payments  must  be made  to the coordinating  beneficiary's  bank  account  as indicated

below:

Name  of  bank:  UniCredit  Bank  Czech  Republic  and  Slovakia,  a.s.

Precise  denomination  of  the account  holder:  Moravskoslezský  kraj

Full  account  number  (including  bank  codes):  CZ98  2700  0000  0021 0598  6274

IBAN  code:  CZ98  2700  0000  0021 0598  6274

ARTICLE  I.6 -  DATA  CONTROLLER,  COMMUNICATION  DET  AILS OF THE
PARTIES

I.6.1  Data  controller

The  entity  acting  as a data controller  as provided for in Article II.7 is: the head of Unit D1.
LIFE  Energy  + LIFE  Climate.

I.6.2  Communication  details  of  the  Agency

Any  communication  addressed  to the Agency  shall bear the identification number and project
title  and  must  be sent  to the following  address;

Ordinary  or  registered  mail  by  postal  service  :

European  Climate, Infrastructure  and Environment Executive Agency (CINEA)
Department  D - Natural  resources,  dimate, sustairrable blue economy and dearr
energy

Urxit  D1. LIFE  Energy  + LIFE  Climate
W-910

B-1049  Brussels

Express de1ivei7 service or hand-delivery  against signature :

European  Commission

European  Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Unit  D1.  LIFE  Energy  + LIFE Climate
Avewe  du Bourget  1
B-1140  Brussels

E-mails:

E-mail  address:  CINEA-LIFE-MONITORING(či),ec.europa.eu
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I.6.3 Communication  details  of the beneficiaries

Any communication fi'01I] the %ency  to the beneficiaries  inust  be sent to thc followii'ig

addrcss:

Projcct  inanagei-

Moravskoslezský  lcraj -  Moi'avia-Silesian  Region  (MSR)

28.ř5na 117, 70218  0strava,  Czechia

Email  address:

I.6.4  Communication  details  of  tlie  beneficiaries  after  payment  of  the  balance

After the payment  of  the balance, any con'imunicatioíi  addressed  to tlic  bcncficiaries  ínust  be

scnt  to tlicir  lcgal  addrcss.

ARTICLE  í.7 -  ENTlTIES  AFFíLíATED  TO THE  BENEFICIARIES

Not  Applicable

ARTICLE  I.8

ORGANISAT  IONS

BENEFICIARIES  WHICH  ARE INTERNATIONAL

Not  Applicable

ART  ICLE  I.9   CHECKS  AND  AUDITS

By derogation  of  Aiticle  II.27.3  of  tlie general  conditions,  notwitlistanding  whetlier  the

cbecks,  audits  or evaluations  are iiiitiated  before  or aftcr  tlie  payi'iient  of  the balance,  tlic

coordínating  beneficiary  may  be required  to collect  the  inforinatioi'i  concerning  tlie  associated

beneficiaries  aíic'l to make  tliem  available  to tl'ie  Agency  or  other  outside  l»ody  autliorised  by  it.

Wlicn  i-equested  by tlie Agei'icy  or other  outside  body  autliorised  by it, the coordinating

beneficiary  shall  provide  without  delay  Toe information  inentioned  above,  whicli  includes  that

of  tl'ie  concerned  associated  beneficiaries.  In  tliis  case,  tlie  coordinating  beneficiary  shall  bear

responsibility  for  obtaining  and  verifying  this  information  before  passing  it on to tlie  Agency,

as foreseen  in Article  II.2.3(b)(ii).

hi tliis  case,  tlie  contradictory  audit  procedure  foreseen  in Article  II.27.5  shall  be conducted

witli  tlie  coordinating  beneficiary,  who  will  be requested  to subinit  the observations  of  the

associated  beneficiai-ies  concei'ned  by  tlie  clieck,  audit  or  evaluation.

This  ís witliout  prejudice  to the riglit  of  tlie  Agency  or  otlier  outside body authorised  by it to

perform  audits  eitlier  on onc  or sevcral  associated  beneficiaries.  In this case the associated

beneficiaries  shall  provide  the inforination  directly.
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ARTICLE  I.10 -  SETTLEMENT  OF DISPUTES  WITH  NON-EU  BENEFI(]ARIES

Not  Applicable

ARTICLE  I.11 -  SPECIAL  PROVISIONS  ON THE  FINANCIAL  RESPONSIBILITY
FOR  RECOVERIES

The financial responsibility  of  each beneficiary  is limited  to its own debt, including  any

amount unduly paid by the Agency  as a contribution  towards  the costs incurred  by  its
affiliated  entities.

Point  (c) of  the third  paragraph  of  Article  II.26.3  does not  apply.

ARTICLE  I.12  -  OBLIGATION  TO  CONCLUDE  AN  INTERNAL  COOPERATION
AGREEMENT

The beneficiaries  must  conclude  an internal  cooperation  agreement  including  provisions  on

the management,  operation  and coordination  of  the beneficiaries  and the implementation  of

the project.

ARTICLE  I.13  -  ELIGIBILITY  OF  DURABLE  GOODS  COSTS

As an exception  to Article  II.19.2(c),  the full  cost  of  purchase  of  equipment  and infrastructure

is eligible,  subject  to the following  conditions:

(a) For LIFE  Integrated  projecís,  the purchase  costs  incurred  for durable  goods

intrinsically  connected  with  the implementation  of  the project  and used to a significant

degree  within  its duration  shall be considered  eligible  in full.  Such eligibility  shall  be

subject  to the coordinating  beneficiary  and associated  beneficiaries  undertaking  to

continue  to assign  these goods definitively  and exclusively  to activities  implementing

the targeted  plan  beyond  the end of  the integrated  project  co-financed  under  LIFE.

This  commitment  shall extend  beyond  the end of  the project  and cover  at least the

whole  economic  life  of  the good.

(b) For  proíotypes  100%  of  the purchase  costs of  their  components  are e]igible  for  co-

funding.  A  prototype  may  not  be used for  commercial  purposes  during  the period  set out

in  Article  I.2.2. Should  the prototype  or any of  its components  be used for  commercial

purposes  (i.e. sold, leased, rented  or used to produce  goods or services)  during the
project,  this shall be declared.  The costs of creating  the prototype  shall then be
depreciated  in accordance  with  the rules  applicable  to the purchase  of new or second-
hand  equipment  and infrastructure.  Any  related  income  should  be declared.

ARTICLE  I.14  -  ADDITIONAL  PROVISIONS  ON USE OF THE RESULTS
INCLUDING  INTELLECTUAL  AND  INDUSTRIAL  PROPERTY  RIGHTS

In accordance  with  Article  II.9.3,  whereby the Union acquires rights to use the results of the
pro3cct, these rcsults may be expJoited using any of the fo]lowing modes:
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(a) distribution  to the public  in hard copies,  in electronic  or digital  format,  on the

internet  including  social  networks  as a downloadable  or non-downloadable  file;

(b) communication  through  press information  services;

(c) inclusion  in widely  accessible  databases  or indexes,  such as via 'open  access'  or

aopen data' portals,  or siinilar  repositories,  wliether  freely  accessible  or accessible

only  upon  subscription;

(d) edit or re-write  in another  way  the results  of  the project,  including  shortening,

summarising,  modifying  the content,  correcting  technical  errors  in the content  insert

other  as appropriate;

(e) cut, insert  meta-data,  legends  or other  graphic,  visual,  audio or word  elements

insert  other  as appropriate  in the results  of  the project;

(f)  extract  a part  (e.g. audio  or video  files)  of, divide  into  parts  or compile  the results

of  the project;

(g)  prepare  derivative  works  of  the results  of  the project;

(h)  translate,  insert  subtitles  in, dub  the results  of  the project  in:

- all official  languages  of  EU

(i)  license  or  sub-license  to third  parties,  including  if  there  are licensed  pre-existing

rights,  any of  the rights  or modes  of  exploitation  set out in points (a)-(i)  of Article
II.9.3  of  the General  Conditions  and in points  (a) to (h) above.

The beneficiaries  must  ensure  that  the Union  has the rights  of  use specified in the
General  Conditions  and in points  (a)-(i)  above  for  the whole  duration  of the industrial
or intellectual  property  rights  concerned.

ARTICLE  I.15  -  INAPPLICABILITY  OF THE NO-PROFIT  PRINCIPLE

In accordance  with  point  (b) of  Article  II.25.3, the non-profit principle does not apply to the
following  beneficiary  that  is a non-profit  organisation:

Czech  Environmental  Partnership  Foundation.

ARTICLE  I.16  -  ELIGIBILITY  OF VOLUNTEERS'  WORK

As an  exception  to Article  II.19.4(i), the value of volunteers' work may be declared as eligible
costs in the form  of  unit costs in accordance with Article I.3.2(a)(ii). These costs may not
exceed  the limit  specified  in point (b) of Article II.25.1.

17



Projecl  number.  LíFE20  1PC/CZ/000004 Mulíi  beneficiaries  model  agreement  Deceinber  2018  -  Version  LIFE  September  2021

SIGNATURES

For  the  coordinating  beneficiary

Governor,  Ivo  Vondrák

Done  at Ostrava,  on

In duplicate  in English

Qualified  electroníc  signature  by:

CHRISTIAN  STRASSER

Date:  2021-1  2-16  16:11:28  +OI  :OO

For  the  Agency

Head  of  Unit,  Christian  Strasser

Done  at Brussels,  on
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PART  A -  LEGAL  AND  ADMINISTRATIVE  PROVISIONS

ARTICLE  II.1  -  DEFINITIONS

The following  definitions  apply  for  the  purpose  of  the  Agreement:

'Project': the set of activities or the actions for which the grant is awarded,  to  be

implemented  by the beneficiaries  as described in Annex  II.

'Breach  of obligations':  failure by a beneficiary  to fulfil  one or more  of  its contractual
obligations

'Confidential  information  or document':  any information  or document (in any format)

received by either party from the other or accessed by either party  in the context  of  the

implementation  of the Agreement that any of the parties has identified in writing  as

confidential.  It does not include information  that is publicly  available.

'Conflict  of  interests':  a situation  where  the impartial  and objective  implementation  of  the

Agreement  by a beneficiary  is compromised  for  reasons  involving  family,  emotional  life,

political  or national  affinity,  economic  interest,  or any  other  shared  interest  with  the Agency,

or any  third  party  related  to the  subject  matter  of  the  Agreement.

'Direct  costs':  those  specific  costs  which  are directly  linked  to the implementation  of  the

project  and  can therefore  be attributed  directly  to it. They  may  not  include  any  indirect  costs;

'Force  majeure':  any  unforeseeable,  exceptional  situation  or event  beyond  the control  of  the

parties  that  prevents  either  of them  from  fulfilling  any  of  their  obligations  under  the

Agreement,  which  is not  attributable  to error  or negligence  on their  part  or on the  part  of  the

subcontractors  affiliated  entities  or third  parties  in receipt  of  financial  support  and which

proves  to  be inevitable  despite  their  exercising  due diligence.  The following  cannot  be

invoked as force majeure: labour disputes, strikes, financial difficulties or any default of a
service,  defect  in equipment  or  materials  or  delays  in making  them  available,  unless  they  stem

directly from a relevant case offorce majeure;

'Formal  notification':  form  of  communication  between  the parties  made  in writing  by mail

or electronic  mail  which  provides  the sender  with  compelling  evidence  that  the message  was

delivered  to the specified  recipient;

'Fraud':  any act or omission  relating  to the use or presentation  of  false,  incorrect  or

incomplete  statements  or documents,  which  has as its effect  the misappropriation  or wrongful
retention  of  funds  or assets from  the Union  budget,  the non-disclosure  of information  in
violation  of  a specific  obligation,  with  the same  effect  or the misapplication  of  such funds or
assets  for  purposes  other  than  those  for which  they were  originally  granted 'Grave
professional  misconducť:  a violation  of  applicable  laws  or regulations or ethical standards
of  the  profession  to which  a person  or entity  belongs,  or any  wrongful  conduct  of  a person or
entity  which  has an impact  on its professional  credibility  where such conduct denotes
wrongful  intent  or gross  negligence.

'Implementation  period':  the period  of  implementation  of  the activities  forming  part of the
project,  as specified  in ArticJe  I.2.2;
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'Indirect  costs':  those  costs which  are not specific  costs directly  linked  to the implementation

of  the project  and which  therefore  cannot  be attributed  directly  to it. They  may  not include

any costs identifiable  or declared  as eligible  direct  costs;

'Irregularity':  any infringement  of  a provision  of Union  law resulting  from  an act or

omission  by a beneficiary,  which  has or would  have the effect  of  prejudicing  the Union's

budget;

'Maximum  amount  of  the  grant':  the maximum  EU contribution  to the project,  as defined

in Article  I.3.1;

'Pre-existing  material':  any materials,  document,  technology  or know-how  which  exists

prior  to the beneficiary  using  it for  the production  of  a result  in the implementation  of  the

project;

'Pre-existing  righť:  any industrial  and intellectual  property  right  on pre-existing  material;  it

may  consist  in a right  of  ownership,  a licence  right  and/or  a right  of  use belonging  to the

bene'ficiary  or  any  other  third  parties;

'Related  person':  any person  who has the power  to represent  the beneficiary  or to take

decisions  on  its behalí;

'Starting  date':  the date on which  the implementation  of  the project  starts as provided for in
Article  I.2.2;

'Subcontract':  a procurement  contract  within  the meaning  of Article  II.lO, which covers the
implementation  by a third  party  of  tasks forming  part of  the project as described in Annex II;

ARTICLE  II.2

BENEFICIARIES

GENERAL  OBLIGATIONS  AND  ROLES  OF  THE

II.2.1  General  obligations  and  role  of  the  beneficiaries

The beneficiaries:

(a) are jointly  and severally liable for carrying out the project in accordance with the
Agreement.  If a beneficiary fails to implement its part of the project, the other
beneficiaries  become responsible for implementing this part (but without increasing the
maximum amount of the grant);

(b)  must  comply  jointly  or individually  with any legal obligations they are bound by under
applicable  EU,  international  and national law;

(C) must  make  appropriate internal arrangements to implement the project properly. The
arrangements  must be consistent with the terms of the Agreement. If provided for in the
Special  Conditions, those arrangements must take the form of an internal cooperation
agreement  between the beneficiaries.
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(d) maintain up-to-date books of account,  in accordance  with  the  usual  accounting

conventions  imposed on them  by law  and  existing  regulations;

(e) not act, in the context of the project,  as sub-contractor  or supplier  to  any  other
beneficiary;

(f)  contribute  financially  to the  project;

II.2.2  General  obligations  and  role  of  each  beneficiary

Each  associated  beneficiary  must:

(a) inform  the coordinating  beneficiary  immediately  of  any  change  likely  to affect  or  delay

the implementation  of  the project  of  which  the beneficiary  is aware,  and, for  LIFE

Nature Integrated  projects,  of  any activity  by third  parties  that is likely  to have a

significant  negative  impact  on the sites/species  targeted  in the project,  and if  appropriate

to take  measures  to persuade  third  parties  to refrain  from  such  activities;

(b)  inform  the coordinator  immediately:

(i)  of  any  change  in its legal,  íinancial,  technical,  organisational  or ownership  situation

and  of  any  change  in its name,  address  or  legal  representative;

(ii)  of  any  change  in the legal,  financial,  technical,  organisational  or  ownership

situation  of  its affiliated  entities  and  of  any  change  in their  name,  address  or legal

representative;

(iii)  of  any  change  regarding  the  exclusion  situations  listed  in Article  136  of  Regulation

(EU)  2018/1046,  including  for  its affiliated  entities;

(c)  submit  in due time  to the coordinating  beneficiary:

(i)  the data  needed  to draw  up the reports,  financial  statements  and other  documents

provided  for  in the  Agreement;

(ii) all  the necessary  documents  required  for  audits,  checks  or evaluations  as provided

for  in Article  II.27.

(iii)  any  other  information  to be provided  to the Agency  under  the  Agreement,  except  if
the  Agreement  requires  such  information  to be submitted  directly  by  the  beneficiary

to the  Agency,

II.2.3  General  obligations  and role of  the coordinating  beneficiary

The  coordinating  beneficiary:

(a)  must  monitor  the  implementation  of the project  in order to make sure that is
implemented  in accordance with  the terms of  the Agreement;

(b) is the intermediary  for  all communications  between the beneficiaries  and the Agency,
except  if provided  otherwise  in the Agreement. In particular, the coordinating
beneficiary:
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(i)  must  immediately  inform  the  Agency:

- of any change in the name, address, legal representative  of  any  of  the beneficiaries
or of  their  affiliated  entities;

of any change in the legal, financial, technical, organisational  or ownership

situation  of  any of  the beneficiaries  or of  their  affiliated  entities;

- of any events or circumstances of  which the coordinating  beneficiary  is aware,

that are likely  to affect  or delay the implementation  of  the  project.

- for LIFE Nature Integrated projects,  of  any activity  by third  parties  that  is likely

to have a significant  negative impact  on the sites/species targeted in the project,  and

if appropriate to take measures to persuade third parties to refrain from  such
activities;

(ii) is responsible for supplying  the Agency with all documents and information

required under the Agreement,  except if  provided  otherwise in the Agreement  itself.

If  information  is required  from the other bene'ficiaries, the coordinating  beneficiary

is responsible for obtaining  and verifying  this information  before  passing  it on to
the  Agency;

(c) must make  the appropriate  arrangements  for  providing  any  financial  guarantees  required

under  the Agreement;

(d)  must  draw  up the  requests  for  payment  in accordance  with  the  Agreement;

(e)  if  it is designated  as the sole  recipient  of  payments  on behalf  of  all of  the beneficiaries,

it must  ensure  that  all the appropriate  payments  are made  within  30 days  of  the receipt

of  the funds  paid  by the Agency  unless  there  is a justified  delay.  The  coordinating

beneficiary  shall  inform  the  Agency  of  the distribution  of  the Union  contribution;

(f)  bear  responsibility  for  providing  alí the necessary  documents  in the event  of  checks  and

audits  initiated  before  the payment  of  the balance,  and in the event  of  evaluation  in

accordance  with  Article  II.27  as well  as for  retaining  copies  of  all supporting  documents

of  all  the associated  beneficiaries  for  at least  five  years  after  the balance  payment.

The  coordinating  beneficiary  may  not  subcontract  any  part  of  its tasks  described  in points  (a)

to (f)  to the  other  beneficiaries  or  to any  other  party.

II.2.4  The  role  of  the  external  monitoring  team

To follow  up the project,  the Agency  selected  an external  monitoring  team  (hereinafter  "the

external  monitoring  team")  to assist  it by folíowing  and assessing  the projects  progress  and

their  coherence  with  the actual  costs  incurred.

The external  monitoring  team  shalI  not  be authorised  to take  any  decision  on behalf  of  the

Agency.  A  recommendation  or a statement  provided  by the external  monitoring  team  to the

beneficiaries  cannot  be interpreted  as representing  a position  of  the Agency.

ARTICLE  II.3  -  COMMUNICATION  BETWEEN  THE  PARTIES
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II.3.1 Form  and means  of  communication

Any  communication  relating  to the Agreement  or to its implementation  must:

(a) be made in writing  (in paper5 or electronic  form);

(b) bear the number  of  the Agreement  and the acronym;  and

(c) be made using the communication  details identified  in Article  I.6.

If a party requests written  con'firmation  of  an electronic  communication  within  a reasonable

time, the sender must provide  an original  signed paper  version  of  the communication  as soon
as possible.

Before communicating  directly  with  the Agency,  the coordinating  beneficiary  shall  consult

the external monitoring  team. Any  correspondence  relating  to the Agreement  or to  its

implementation  sent  by the  coordinating  bene'ficiary  to the Agency  sha]l  be sent  in paraíle]  to

the external  monitoring  team.

Formal notifications  shall be made by registered  mail with return receipt or equivalent,  or by

equivalent  electronic  means.

II.3.2  Date  of  communications

Any  communication  is considered  to have  been made  when  the receiving  party  receives  it,

unless  the Agreement  states  that  communication  is considered  to have  been  made  on the date

when  the communication  was  sent.

Email  is considered  to have  been received  by the receiving  party  on the day of  successful

dispatch  of  that  email,  provided  that  it is sent  to the email  address  indicated  in Article  I.6.  The

sending  party  must  be able  to prove  the date  of  dispatch.  If  the sending  paity  receives  a non-

delivery  report,  it must  make  every  effort  to ensure  that  the other  party  actually  receives  the

communication  by email  or mail.  In such  a case, the sending  party  is not  held  in breach  of  its

obligation  to send  such  communication  within  a specified  deadline.

Mail  sent to the Agency  using  the postal  or courier  services  is considered  to have been

received  by the Agency  on the date on which  it is registered  by the unit  identi'fied  in Article

I.6.2  or on the date on which  it is received  by the external  monitoring  team,  whichever  of

these  dates  is later.

Formal notifications are considered to have been received by the receiving party on the date
of  receipt  indicated  in the  proof  received  by  the sending  party  that  the message  was  delivered

to the specified  recipient.

ARTICLE  II.4  -  LIABILITY  FOR  DAMAGES

5 Digital  signature  might be accepted i'f it is compliant  with the eIDAS Regulation  (Regulation  (EU) No
910/2014 of  the  European  Parliament  and of  the Council  of  23 July 2014 on electronic identification  and trust
services  for  electronic  transactions  in the internal market and repealing  Directive  1999/93/EC)
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II.4.1 The Agency may not be held liable for any damage caused or sustained  by any of  the

beneficiaries, including any damage caused to third parties  as a consequence  of  or

during  the implementation  of  the project.

II.4.2 Except in cases of  force majeure, the beneficiaries  must  compensate  the Agency  for

any damage it sustains as a result of the implementation  of  the project  or because the

project  was not implemented in full  compliance  with  the Agreement.

ARTICLE  II.5  -  CONFLICT  OF  INTERESTS

II.5.I The beneficiaries must take all necessary measures to prevent any situation of conflict
of  interests.

II.5.2 The bene'ficiaries must inform the Agency  without  delay  of  any situation  constituting

or likely to lead to a conflict of  interests. They must  take immediately  all  the necessary
steps to rectify  this  situation.

The Agency may verify that the measures  taken are appropriate  and may  require

additional  measures  to be taken  by a specified  deadline.

ARTICLE  II.6  -  CONFIDENTIALITY

II.6.1 During  implementation  of  the project  and for  five  years after  the payment  of  the

balance, the parties must treat with confidentiality any confidential information and
documents.

II.6.2 The parties may only use confidential information and documents for a reason other
than  to fulfil  their  obligations  under  the Agreement  if  they  have first  obtained  the prior

written  agreement  of  the other  party.

II.6.3  The  confidentiality  obligations  do not  apply  if:

(a) the discíosing  party  agrees  to release  the other  party  from  those  obligations;

(b) the confidential information or documents become public through other means than a
breach  of  the confidentiality  obligations;

(c) the disclosure of the confidential information or documents is required by law
(d) the Agency shares confidential information or documents with the European

Commission.

II.6.4  The external  monitoring  team shall  act under  the same confidentiality  rules  as those

stipulated  for  the beneficiaries  and the Agency.

ARTICLE  II.7  -  PROCESSING  OF  PERSONAL  DATA

II.7.1  Processing  of  personal  data  by the  Agency

28



Pro3ecí number: L1FE20 IPC/CZ/000004 Mulíi beneficiaries model a@eemerí' Deceinber 2018 -  Version LIFE September 2021

Any  personal  data included  in the Agreement  must  be processed  by the Agency  in accordance

with  Regulation  (EC)  No  2018/1725.6

Such data must be processed  by the data controller  identi'fied  in Article  I.6.1 solely  for

implementing,  managing  and monitoring  the Agreement  or to protect  the financial  interests  of

the EU,  including  checks,  audits  and investigations  in accordance  with  Article  II.27.

The beneficiaries  have the right  to access, rectify  or erase their  own personal  data and the

right  to restrict  or, where  applicable,  the right  to data portability  or the right  to object  to data

processing  in accordance  with  Regulation  (EU)  No 2018/1725..  For  this  purpose,  they  must

send any  queries  about  the processing  of  their  personal  data to the data controller  identified  in

Article  I.7.1.

The beneficiaries  may  have recourse  at any time  to the European  Data  Protection  Supervisor.

II.7.2  Processing  of  personal  data  by the  beneficiaries

The beneficiaries  must process personal  data under the Agreement  in compliance  with

applicable  EU  and national  law on data protection  (including  authorisations  or notification

requirements).

The beneficiaries  may  grant  their  personnel  access only  to data that is strictly  necessary  for

implementing,  managing  and monitoring  the Agreement.  The beneficiary  must  ensure  that  the

personnel  authorised  to process  personal  data has committed  itself  to confidentiality  or is

under  appropriate  statutory  obligation  of  confidentiality.

The beneficiaries  must adopt appropriate  technical  and organisational  security  measures

having  regard  to the risks inherent  in the processing  and to the nature,  scope, context  and

purposes  of  processing  of the personal  data concerned.  This is in order to ensure, as
appropriate:

(a) the pseudonymisation  and encryption  of  personal  data;

(b) the ability  to ensure  the ongoing  confidentiality, integrity, availability and resilience of
processing  systems  and services;

(c) the ability  to restore  the availability  and access to personal data in a timely manner in
the event  of  a physical  or technical incident;

(d) a process  for  regularly  testing,  assessing  and evaluating the effectiveness of technical
and organisational  measures  for  ensuring  the security of the processing;

6 Regulation  (EU)  2018/1725  of the European Parliament and o'f the Council of 23 0ctober 2018 on the

Decision  No 1247/2002/EC
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(e) measures to protect personal data from accidental  or unlawful  destruction,  loss,

alteration, unauthorised disclosure of or access to personal data transmitted,  stored  or

otherwise  processed.

(f) ensure  that,  during  communication  of  personal  data and transport  of  storage  media,  the

data  cannot  be read, copied  or erased  without  authorisation;

(g) design their  organisational  structure  in such a way that it meets data protection
requirements.

ARTICLE  II.8  -  VISIBILITY  OF  UNION  FUNDING

II.8.1  Information  on Union  funding  and  use of  the  LIFE  Programme  and  Natura
2000  logos

a) Unless  the Agency  requests  or agrees otherwise,  any communication  or publication  made

by the beneficiaries  jointly  or individually  that relates  to the project,  including  at

conferences,  seminars  or in any information  or promotional  materials  (such  as brochures,

leaflets,  posters,  presentations,  in electronic  form,  etc.),  must:

i.  indicate  that  the project  has received  funding  from  the Union;  and

ii.  display  the  LIFE  Programme  logo  (Annex  II  to  the  LIFE  Regulation,

https://cinea.ec.europa.eu/life/communication-gdpr-rules  enFor  audio-visual  material,

the credits  at the beginning  and/or  at the end shall include  an explicit  audible  and

readable  mention  to the LíFE  financial  support  (e.g.  "With  the contribution  of  tlie

LIFE  Programme  of  tlie  European  Union").

All  durable  goods  acquired  in the frame  of  the project  shall  bear the LIFE  logo  unless

otherwise  specified  by  the Agency

When  displayed  in association  with  another  logo,  the LIFE  Programme  logo  must  have

appropriate  prominence.

The  obligation  to display  the LIFE  Programme  logo  does not  confer  on the beneficiaries
a right  of  exclusive  use. The  beneficiaries  may  not  appropriate  the LIFE  Programme logo
or  any similar  trademark  or logo,  either  by registration  or by any other means.

For  the purposes  of  the first,  second  and third  subparagraphs  and under the conditions
specified  therein,  the beneficiaries  may use the LIFE Programme  logo without first
obtaining  permission  from  the Agency.

For projects  in Natura  2000 sites or contributing  to the integrity of the Natura 2000
network,  the obligations  regarding  the LIFE Programme logo also apply for the Natura
2000 logo (https://cinea.ec.europa.eu/life/communication-gdpr-rulesen).  The project's
importance  in terms  of  establishing  the Natura 2000 network must be described in the
notice  boards  and on the websites.

b) The coordinating  beneficiary  shall  create  a project  website  or use an existing website in at
least one official  language  of the European  Union  for the dissemination of project
activities,  progress  and results.  The web  address  where  the main results of the project are
available  to the public  shall  be indicated  in the reports.  This website shall be online at the
latest six months  after  the starting  date as speciíied  in Article I.2.2, shall be regularly
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updated and shall be kept for at least five years after the end of  the project.  A summary  of

the project in English language, including name and contact  information  of the

coordinating bene'ficiary, will  be placed on the LIFE website and made available  to the
general  public.

c) The bene'ficiaries shall erect and maintain notice boards describing  the project  at the

locations where it is implemented, at strategic places accessible  and visible  to the public.

II.8.2  Disclaimers  excluding  Agency  responsibility

Any communication  or publication  that  relates  to the project,  made  by the beneficiaries  jointly

or individually  in any  form  and using  any means,  must  indicate:

(a) that  it reflects  only  the author's  view;  and

(b) that  the Agency  is not  responsible  for  any use that  may  be made of  the information  it
contains.

ARTICLE  II.9  -  PRE-EXISTING  RIGHTS  AND  OWNERSHIP  AND  USE  OF  THE

RESULTS  (INCLUDING  INTELLECTUAL  AND  INDUSTRIAL  PROPERTY

RIGHTS)

II.9.1  0wnership  of  the  results  by the  beneficiaries

The beneficiaries  retain  ownership  of  the results  of  the project,  including  industrial  and

intellectual  property  rights,  and of the reports  and other  documents  relating  to it, unless

stipulated  otherwise  in the Agreement.

With  a view  to promoting  the use of  techniques  or models  favourable  to the environment,  the

beneficiaries  are encouraged  to make  available  throughout  the Union  all documents,  patents

and know-how  directly  resulting  from  the project  implementation,  on non-discriminatory  and

reasonable  commercial  conditions.

II.9.2  Pre-existing  rights

If  the Agency  sends the beneficiaries  a written  request  specifying  which  of  the results  it

intends  to use, the beneficiaries  must:

(a)  establish  a list  specifying  all  pre-existing  rights  included  in those  results;  and

(b) provide  this list  to the Agency  at the latest  with  the request  for  payment  of  the balance.

The beneficiaries  must  ensure  that  they or their affiliated  entities have all the rights to use any
pre-existing  rights  during  the implementation  of the Agreement.

II.9.3  Rights  of  use of  the  results  and  of  pre-existing  rights  by the Union

The beneficiaries  grant  the Union  and the Commission/Agency  the following  rights to use the
results  of  the project:

(a)  for its own purposes  and in particular to make available to persons working for the
Agency/Commission,  other Union  institutions, agencies and bodies and to Member
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States'  institutions,  as well  as to copy  and reproduce  in whole  or in part  and in an

unlimited  number  of  copies;

(b) reproduction:  the  right  to  authorise  direct  or  indirect,  temporary  or  permanent

reproduction  of  the results  by any  means  (mechanical,  digital  or other)  and in any  form,

in whole  or in part;

(c) communication  to  the public:  the  right  to  authorise  any  display  performance  or

communication  to the public,  by wire  or wireless  means,  including  making  the results

available  to the public  in such  a way  that  members  of  the public  may  access  them  from  a

place  and  at a time  individually  chosen  by them;  this  right  also includes  communication

and  broadcasting  by cable  or by  satellite;

(d) distribution:  the right  to authorise  any form  of  distribution  of  results  or copies  of  the

results  to the  public;

(e)  adaptation:  the right  to modify  the results;

(f)  translation;

(g) the right  to store  and archive  the results  in line  with  the document  management  rules

applicable  to the Agency/Commission,  including  digitisation  or converting  the format  for

preservation  or  new  use purposes;

(h) where  the results  are documents,  the right  to authorise  the reuse of  the documents in
conformity  with  Commission  Decision  2011/833/EU  of  12 December  2011 on the reuse
of  Commission  documents  if  that  Decision  is applicable  and if  the documents fall within
its scope  and are not  excluded  by any  of  its provisions.  For  the sake of  this provision,  the
terms  'reuse'  and  'document'  have  the  meanings  given to them by Decision
2011/833/EU.

inclusion  in widely  accessible  databases or indexes, such as via 'open access' or 'open
data'  portals,  or siinilar  repositories,  whether freely accessible or accessible only upon
subscription  of  the LIFE Key  Project Indicators collected by the beneficiaries in relation
to the  project.

The  above  rights  of  use may  be further specified in the Special Conditions.

Additional  rights  of  use for  the Union  may  be provided for in the Special Conditions.

The beneficiaries  must ensure that the Union has the right to use any pre-existing rights
included  in the results of the project. The pre-existing  rights must be used for the same
purposes  and  under the same conditions as applicable to the rights of use of the results of the
project,  unless  specified otherwise in the Special Conditions.

Information  about  the copyright  owner must be inserted in cases where the result is divulged
by the Union.  The copyright information  must read: '(C -  year -  name of the copyright
owner.  All  rights  reserved.  Licenced to the European Union under conditions.'.
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If  the beneficiaries  grant  rights  of  use to the Agency/Commission,  this  does not  affect  its

confidentiality  obligations  under  Article  II.6  or tlie beneficiaries'  obligations  under  Article

II.2.1.

ARTICLE  II.lO  -  AWARD  OF  CONTRACTS  NECESSARY  FOR  THE

IMPLEMENT  ATION  OF  THE  PROJECT

II.lO.I  If  the implementation  of  the  project  requires  the beneficiaries  to procure  goods,  works

or services,  they  may  award  the contract  in accordance  with  their  usual  purchasing

practices  provided  that  the contracts  is awarded  to the tender  offering  best  value  for

money  or, as appropriate,  to the tender  offering  the lowest  price.  In doing  so, they

must avoid any conflict of imerests. Tendering procedures shall comply with the
principles  of transparency  and  equal  treatment  of potential  contractors.  The

beneficiaries  must  maintain  a written  record  of  the procedure  used  to ensure  that  these

conditions  are fulfilled  in the tendering  procedure  in accordance  with  their  usual

procurement  policy  and/or  practise.

The  beneficiaries  must  ensure  that  the Agency,  the Commission,  the European  Court

of  Auditors  and the European  Anti-Fraud  Office  (OLAF)  can exercise  their  rights

under  Article  II.27  also  towards  the  beneficiarie5'  contractors.

II.10.2  Bene'ficiaries  that are  'contracting  authorities'  within  the meaning  of  Directive

2014/24/EU7  or 'contracting  entities'  within  the meaning  of  Directive  2014/25/EU8
must  comply  with  the applicable  national  public  procurement  rules.

The  beneficiaries  must  ensure  that  the conditions  applicable  to them  under  Articles

II.4,  II.5,  II.6  and II.9  are also  applicable  to the contractors.

II.10.3The  beneficiaries  remain  solely  responsible for carrying out the project and for
compliance  with  the Agreement.

II.10.4  If  the beneficiaries  breach  their  obligations  under  Article II.lO.l  the costs related to
the contract  concerned  are considered  ineligible  in accordance with Article II.19.2 (c),
(d)  and  (e).

If  the beneficiaries  breach  their  obligations under Article II.10.2 the grant may be
reduced  in accordance  with  Article  II.25.4.

ARTICLE  II.11

PROJECT

SUBCONTRACTING  OF TASKS FORMING  PART OF THE

7 Directive  2014/24/EU  of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public
procurement  and repealing  Directive  2004/1 8/EC

8 Directive  2014/25/EU  of  the European Parliament  and of the Council of 26 February 2014 on procurement by
entities  operating  in the water, energy, transpoit  and postal services sectors and repealing Directive 2004/1 7/EC
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II.ll.1  Beneficiaries  may subcontract  tasks forming  patt  of  the project.  If  they  do so,  they

must  ensure  that, in addition  to the conditions  specified  in Article  II.IO,  the following

conditions  are also complied  with:

(a)  subcontracting  does not cover  core  tasks of  the project;

(b) recourse  to subcontracting  is justified  because of  the nature  of  the project  and

what  is necessary  for  its implementation;

(c) the estimated  costs of  the subcontracting  are clearly  identifiable  in the estimated

budget  set out  in Annex  III;

any recourse  to subcontracting,  if  not  provided  for  in Annex  II and III,  is communicated  by

the coordinating  beneficiary  and approved  by the Agency.  The Agency  may grant  approval

after  recourse  to subcontracting  if  the subcontracting:

- is specifically  justified  in the mid  term  or final  technical  report  referred  to

in Articles  I.4.3  and I.4.4;  and

- does not entail  changes  to the Agreement  which  would  call into  question

the decision  awarding  the grant  or be contrary  to the equal treatment  of

applicants;

(d) the beneficiaries  ensure  that

i.  the conditions  applicable  to them  under  Article  II.8  are also applicable

to the subcontractors.

ii.  all invoices  issued by subcontractors  are sufficiently  detailed  as to

allow  identification  of  single  items covered  by the service  delivered
(i.e.  clear  description  and cost  of  each item).

II.11.2  If  the bene'ficiaries  breach  their  obligations  under Article II.1 1.l (a), (b), (c) or (d), the
costs related  to the contract  concerned  are considered ineligible in accordance with
Article  II.19.2  (f).

If  the beneficiaries  breach  their  obligation  under  Article II.lI.l  (e) the grant may be
reduced  in accordance  with  Article  II.25.4.

ARTICLE  II.12  -  FINANCIAL  SUPPORT  TO THIRD  PARTIES

II.12.1 Where  the implementation  of  the project requires giving financial support to third
parties,  the beneficiaries  shall give such financial support in accordance with the
conditions  specified  in Annex  II, which shall at least contain:

(a)  the maximum  amount  of  financial support, which shall not exceed EUR 60 000
for  each third  party  and a total  of EUR 200 000 for the project period;

(b) the criteria  for  determining  the exact amount of the financial support;

(c)  the different  types  of  activity  that may receive financial support, on the basis of a
fixed  list;
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(d) the definition of the persons or categories of  persons  which  may  receive

financial  support;

(e) the criteria  for  giving  the financial  support.

II.12.2 Financial  support  in the form  of  prizes  is not  allowed.

II.12.3 The beneficiaries shall ensure that the conditions  applicable  to them under  Articles

II.3, II.4, II.5, II.7, II.8 and II.27 are also applicable  to the third  paities  receiving

financial  support.

ARTICLE  II.13  -  AMENDMENTS  TO  THE  AGREEMENT

II.13.1  Any  amendment  to the Agreement  must  be made  in writing.

II.13.2 An  amendment  may not have the purpose  or the effect  of  making  changes  to the

Agreement  which  would  call into question  the decision  awarding  the grant  or  be

contrary  to the equal  treatment  of  applicants.

Only  substantial  changes  require  a formal  amendment  of  the Agreement  and will

only  be accepted  in duly  justified  cases.

II.13.3  Any  request  for  amendment  must:

(a) be duly  justified;

(b) be accompanied  by appropriate  supporting  documents;  and

(c) be sent to the other  party  in due time  before  it is due to take effect,  and in any

case one month  before  the end of  the implementatiori  period.

Point  (c) does not apply  in cases duly  substantiated  by the party  requesting  the

amendment  if  the other  party  agrees.

II.13.4  A request  for amendment  on behalf  of  the beneficiaries  must  be submitted  by the

coordinating  beneficiary.  If  a change  of  coordinating  beneficiary  is requested  without

its agreement,  the request  must  be submitted  by all other  beneficiaries  and must  be

accompanied  by the opinion  of  the coordinating  beneficiary  or proof  that  this  opinion

has been requested  in writing.

II.13.5  Amendments  enter  into  force  on the date on which  the last party  signs  or on the date

of  approval  of  the request  for  amendment.

Amendments  take effect  on a date agreed  by the parties  or, in the absence  of such an

agreed  date, on the date on which  the amendment  enters  into  force.

ARTICLE  II.14

PARTIES

ASSIGNMENT  OF CLAIMS  FOR  PAYMENTS  TO THIRD

II.14.1 The  beneficiaries  may  not  assign  any of  their  claims  for  payment  against  the Agency

to any third  party,  except  if  approved  by the Agency  on the basis of  a reasoned,

written  request  by the coordinating  beneficiary  made  on behalf  of  the beneficiaries.
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If  the Agency  does not accept  the assignment  or the terms  of  it are not complied

with,  the assignment  has no  effect  on  it.

II.14.2  In  no  circumstances  may  an assignment  release  the  beneficiaries  from  their

obligations  towards  the Agency.

ARTICLE  II.15  -  FORCE  MAJEURE

II.15.1 A party faced with force majeure must send a formal  notification to the other party
without  delay,  stating  the nature  of  the situation  or of  the event,  its likely  duration

and foreseeable  effects.

II.15.2  The parties must take the necessary measures to limit any damage due to force
majeure.  They  must  do their  best to resume  the implementation  of  the project  as soon

as possible.

II.15.3 The party faced with force majeure may not be considered in breach of its
obligations  under  the Agreement  if  it has been prevented  from  ful'filling  them by

force majeure.

ARTICLE  II.16  -  SUSPENSION  OF  THE  IMPLEMENT  ATION  OF  THE  PROJECT

II.16.1Suspension  of  implementation  by the  beneficiaries

The  coordinating  beneficiary,  on behalf  of  the beneficiaries,  may  suspend  the implementation

of  the project  or any part of  it, if  exceptional  circumstances  make such implementation

impossible  or excessively  difficult,  in particular  in the event  offorce  majeure.

The  coordinating  beneficiary  must  immediately  inform  the Agency,  stating:

(a)  the reasons for suspension,  including  details about the date or period when the
exceptional  circumstances  occurred;  and

(b) the expected  date of  resumption.

Once the circumstances  allow  the beneficiaries to resume implementing the project, the
coordinating  beneficiary  must inform  the Agency immediately and present a request for
amendment  of  the Agreement  as provided for in Article II.16.3. This obligation does not
apply  if  the Agreement  or the participation  of a beneficiary is terminated in accordance with
Articles  II.17.1,  II.  17.2  or points  (c) or (d) of Article II.17.3. 1.

II.16.2Suspension  of  implementation  by the Agency

II.16.2.1  Grounds  for  suspension

The  Agency  may suspend  the implementation of the project  or any part thereof:

(a)  if  the Agency  has evidence  that a beneficiary has committed irregularities, fraud or
breach of  obligations in the award procedure or while implementing the Agreement ;

(b) if  the Agency  has evidence  that a beneficiary has committed systemic or recurrent,
irregularities,  fraud  or serious breach of obligations in other grants funded by the
Union  or the European  Atomic Energy Community ('Euratom') awarded to the
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beneficiary under similar conditions and the errors, irregularities, fraud  or breach
have a material impact  on this  grant;  or

(c) if the Agency suspects, irregularities, fraud  or breach of obligations committed  by a

beneficiary in the award procedure or while implementing the Agreement  and needs to

verify whether they have actually  occurred.

II.16.2.2  Procedure  for  suspension

Step 1-  Before suspending implementation of the project, the Agency must send a formal

rtotification  to the coordinating  beneficiary:

(a) informing  it of:

(i)  its intention  to suspend  the implementation;

(ii)  the reasons  for  suspension;

(iii)  the necessary conditions for  resuming  the implementation  in the cases referred  to

in points  (a) and (b) of  Article  II.16.2.1;  and

(b) inviting  it to submit  observations  within  30 calendar  days of  receiving  the formal

notification.

Step 2 -  If  the Agency  does not receive  observations  or decides  to pursue  the procedure

despite the observations it has received, it must send a formal  notification to the coordinating
beneficiary  informing  it of:

(a) the suspension  of  the implementation;

(b) the reasons  for  suspension;  and

(c) the final  conditions  for  resuming  the implementation  in the cases referred  to in points

(a) and (b) of  Article  II.16.2.1,;  or

(d) the indicative  date of  completion  of  the necessary  verification  in the case referred  to in

point  (c) of  Article  II.16.2.1,.

The coordinating  beneficiary  must immediately  inform  the other beneficiaries  of  the

suspension. The suspension takes effect five calendar days after the formal  notification is

received by the coordinating beneficiary or on a later date specified in the formal

notfication.

Otherwise, the Agency must send a formal  notifžcation to the coordinating beneficiary
informing  it that  it is not  continuing  the suspension  procedure.

II.16.2.3  Resuming  implementation

In order  to resume  the implementation,  the beneficiaries  must  meet  the notified  conditions as

soon  as possible  and must  inform  the Agency  of  any progress  made.

If  the conditions  for  resuming  the implementation  are met or the necessary verifications are

carried out, the Agency must send a formal  notiJžcation to the coordinating beneficiary:

(a)  informing  it that  the conditions  for  lifting  the suspension  are met;  and
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(b) requiring it to present a request for amendment of the Agreement  as provided  for  in

Article  II.16.3. This obligation does not apply if  the Agreement  or  the participation  of

a beneficiary is terminated in accordance with  Articles  II.17.1,  II.17.2  or points  (c),  (g)

or (h) of  Article  II.17.3.1.

II.16.3  Effects  of  the  suspension

If the implementation  of  the project  can be resumed  and the Agreement  has not been

terminated,  an amendment  to the Agreement  must  be made  in accordance  with  Article  II.13  in

order  to:

(a) set the  date  on which  the  project  is to be resumed;

(b) extend  the  duration  of  the  project;  and

(c) make  other  changes  necessary  to adapt  the  project  to the new  situation.

The  suspension  is lifted  with  effect  from  the resumption  date set out  in the amendment.  This

date  may  be before  the date  on which  the  amendment  enters  into  force.

Costs  incurred  during  the period  of  suspension  that  relate  to the implementation  of  the

suspended  project  or  the suspended  part  of  it may  not  be reimbursed  or covered  by  the grant.

Suspending  implementation  of  the  project  does  not  affect  the  Agency's  right  to terminate  the

Agreement  or to terminate  the participation  of  a beneficiary  in accordance  with  Article

II.17.3,  reduce  the grant  or recover  amounts  unduly  paid  in accordance  with  Articles  II.25.4

and  II.26.

Neither  party  may  claim  damages  due  to suspension  by the other  party.

ARTICLE  II.17  -  TERMINATION  OF  THE  AGREEMENT

II.17.1Termination  of  the  Agreement  by  the  coordinating  beneficiary

The  beneficiaries  may  terminate  the  Agreement.

The  coordinating beneficiary must send a formal  notification  of termination to the Agency,
stating:

(a) the reasons  for  termination;  and

(b) the date on which  the termination  takes  effect.  This date must be set after the formal

notification.

If  the coordinating  beneficiary  does not state the reasons for the termination or if the Agency
considers  that  the reasons  do not  justify  termination, the Agreement is considered to have
been  terminated  improperly.

The  termination  takes  effect  on the  day  specified  in the formal  notification.

II.17.2Termination  of  the participation  of one or more beneficiaries by the
coordinating  beneficiary
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The participation  of one or more  beneficiaries  may be terminated  by the  coordinating

beneficiary  at the request of  the associated beneficiary  concerned  or on behalf  of  the other

associated  beneficiaries.

The coordinating beneficiary must send a formal notification of termination  to the Agency
and inform  the beneficiary  concerned  by  termination.

If  the coordinating bene'ficiary's participation is terminated without  its agreement, the formal
notification  must be submitted  by another associated bene'ficiary  (acting  on behalf  of  the other
associated  beneficiaries).

The formal  notification  must include:

(a) the  reasons  for  termination;

(b) the opinion  of  the beneficiary  concerned  by termination  (or  proof  that  this  opinion  has

been  requested  in writing);

(c) the date on which  the termination  takes effect. This date must be set after the formal
notification;  and

(d) a request  for  amendment  as provided  for  in Article  II.17.4.2(a).

If  the coordinating  beneficiary  or beneficiary  does not  state  the reasons  for  the termination  or

if  the Agency  considers  that  the reasons  do not  justify  termination,  the participation  will  be

considered  to have  been  terminated  improperly.

The teimination  takes effect  on the day specified  in the formal  notification.

II.17.3  Termination  of  the  Agreement  or  the  participation  of  one  or  more

beneficiaries  by  the  Agency

II.17.3.1  Grounds  for  termination

The  Agency  may  terminate  the Agreement  or the participation  of any one or several
beneficiaries,  if:

(a) a cliange  to the beneficiary's  legal, financial,  technical,  organisational  or ownership
situation  is ]ikely  to affect  the implementation  of  the Agreement  substantially  or calls
into question  the decision to award the grant or a change regarding the exclusion
situations  listed in Article  136 of  Regulation  (EU) 2018/1046,  that calls into question
the  decision  to award the grant;;

(b) following  the termination  of  the participation  of  any one or several beneficiaries, the
necessary  modifications  to the Agreement  would call into question the decision
awarding  the  grant or would  result in unequal treatment  of  applicants;

(c) the beneficiaries,  any related  person or any natural person who is essential for the
award  or for  the implementation  of  the Agreement  have committed serious breach of
obligations,  including  improper  implementation  of  the proýect as described in Annex
II;

(d) the implementation  of  the project  is prevented or suspended due to force majeure or
exceptional  circumstances  and either:

(i)  resumption  is impossible;  or
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(ii) the necessary changes to the Agreement would  call into question  the decision

awarding the grant or be contrary  to the equal  treatment  of  applicants;

(e) a beneficiary or a natural or legal person that assumes  unlimited  liability  for  the debts

of  that  beneficiary:

(i) i is declared bankrupt, is subject to insolvency or winding  up procedures,  its

assets are being administered by a liquidator  or by a Court,  has entered  into  an

agreement with creditors, has suspended  business activities  or  is in  any

analogous situation arising from a similar procedure  provided  for under  the

Union  or national  law;

(ii) is in breach of its obligations relating to the payment  of  taxes or social  security

contributions  in accordance  with  the applicable  law;

(f) a beneficiary or any related  person or any naturaI person  who is essential  for  the

award or for the implementation  of  the Agreement  has committed:

(i)  grave professional misconduct proven  by any means;

(ii)  fraud;

(iii)  corruption;

(iv)  conduct  related  to criminal  organisations;

(v) money  laundering;

(vi)  terrorism-related  crimes  (including  terrorism  financing);

(vii)child  labour  or other  offences  concerning  trafficking  of  human  beings;

(g) the Agency  has evidence  that  a beneficiary  or any related  person  or any natural  person

who is essential  for the award  or for the implementation  of the Agreement  has

committed irregularities orbreach of obligations in the award procedure or while
imp]ementing  the Agreement,  including  if  that  beneficiary  or related  person  or natural

person  has submitted  false  information  or failed  to provide  required  information;

(h) the Agency  has evidence  that a beneficiary  has committed  systemic  or recurrent

irregularities, fraud or serious breach of obligations in other Union or Euratom grants
awarded to it under similar conditions and such irregularities, fraud or breach of
obligations  have  a material  impact  on this  grant;

(i) a beneficiary  or any related  person  or any natural  person  who is essential  for the

award  or for  the implementation  of  the Agreement  has created an entity  under  a

different  jurisdiction  with  the intend  to circumvent  fiscal,  social  or any other  legal

obligations  in  the jurisdiction  of its  registered  office,  central administration  or

principal  place  of  business;

(j) a beneficiary  or  any  related  person  or  any natural  person  who  is essential  for  the award

or  for  the implementation  of  the Agreement  has been created  with  the intend  referred

to in point  (i)  or

(k) the Agency  has sent a beneficiary, through the coordinating beneficiary, a formal

notificatiorx asking it to end the participation of its affiliated entity because that entity
is in a situation  provided  for in points  (e) to (j)and  that beneficiary  has failed  to

request  an amendment  ending  the participation  of  the entity  and reallocating  its tasks.

II.17.3.2  Procedure  for  termination
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Step l- Before  terminating  the Agreement  or participation  of  one or more  beneficiaries,  the

Agency must send a formal  notification to the coordinating beneficiary:

(a)  informing  it of:

its intention  to terminate;

the reasons  for  termination;  and

(b)  requiring  it, within  45 calendar  days of  receiving  the formal  notification,:

to submit  observations  on behalf  of  all beneficiaries;  and

in the case of  point  (c) of  Article  II.17.3.1,  to inform  the Agency  of  the

measures  to  ensure  compliance  with  the  obligations  under  the

Agreement.

Step 2 -  If  the Agency  does not receive  observations  or decides  to pursue  the procedure

despite the observations it has received, it will send a formal  notification to the coordinating
beneficiary  informing  it of  the temiination  and the date on which  it takes effect.  The

coordinating  bene'ficiary  must  immediately  inform  the other  beneficiaries  of  the termination.

Otherwise, the Agency must send a formal notification to the coordinating beneficiary
informing  it that  the termination  procedure  is not  continued.

The  termination  takes  effect:

(a)  for terminations  under  points  (a), (b), (c) and (e) of Article II.17.3.1: on the day
specified in the formal notification of termination referred to in the second
subparagraph  (i.e. in Step 2 above);

(b) for  terminations  under  points  (d), (f), (g), (h) and (i) of Article II.17.3.1: on the day
after the coordinating beneficiary receives the formal notification of termination
referred  to in the second  subparagraph (i.e. in Step 2 above).

II.17.4  Effects  of  termination

II.17.4.1  Effects  of  terminating  the  Agreement:

Within  60 calendar  days from  the day on which the termination takes effect, the coordinating
beneficiary  must  submit  a request  for  payment  of the balance as provided for in Article I.4.4.

If  the Agency  does not  receive  the request  for payment of the balance by the above deadline,
only  costs which  are included  in an approved technical report and, where relevant, in an
approved  financial  statement,  are reimbursed  or covered by the grant.

If  the Agreement  is terminated  by the Agency  because the coordinating beneficiary has
breached  its obligation  to submit  the request  for payment, the coordinating beneficiary may
not submit  any request  for  payment  after termination. In that case the second subparagraph
applies.

The Agency  calculates  the final grant amount as referred to in Article II.25 and the balance as
referred  to in Article  I.5.4 on the basis of the reports submitted. Only activities undertaken
before  the date when  the termination takes effect or the end date of the implementation period
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as speci'fied  in Article  I.2.2,  whichever  is the earliest,  must  be taken  into  account.  Where  the

grant  takes  the form  of  reimbursement  of  costs  actually  incurred  as provided  for  in Article

I.3.2(a)(i),  only  costs  incurred  before  termination  takes  effect  are reimbursed  or covered  by

the grant.  Costs  relating  to contracts  due for  execution  only  after  termination  are not  taken

into  account  and are not  reimbursed  or  covered  by  the grant.

The  Agency  may  reduce  the grant  in accordance  with  Article  II.25.4  in case of:

(a) improper  termination  of  the Agreement  by the coordinating  beneficiary  within  the

meaning  of  Article  II.17.1;  or

(b) termination  of  the Agreement  by the Agency  on any  of  the grounds  set out  in points

(c) , (í),  (g),  (h)  and (i)  of  Article  II.  17.3.1.

Neither  party  may  claim  damages  on  the  grounds  that the other  party  terminated  the

Agreement.

After  terinination,  the beneficiaries'  obligations  continue  to apply,  in particular  those  under

Articles  I.4,  II.6,  II.8,  II.9,  II.14,  II.27  and  any  additional  provisions  on the use of  the results,

as set out  in the Special  Conditions.

II.17.4.2  Effects  of  terminating  the  participation  of  one  or  more  beneficiaries:

a) The  coordinating  beneficiary must submit a request for amendment including:

(i)  a proposal  to reallocate  the tasks  of  the bene'ficiary  or beneficiaries concerned by
the  termination;  and

(ii)  if  necessary,  the addition  of one or more  new beneficiaries to succeed the
beneficiary  or beneficiaries  concerned  in all their rights and obligations under the
Agreement.

If  the Agency  terminates  the participation  of a beneficiary, the coordinating beneficiary must
submit  the request  for amendment  within 60 calendar days from the day on which the
termination  takes  effect.

If  the coordinating  beneficiary  terminates the participation of a beneficiary, the request for
amendment  must be included in the formal  notification of termination referred to in Article
II.  17.2.

If  termination  takes effect after the end of the implementatiori period, no request for
amendment  must be provided unless the beneficiary concerned is the coordinating
beneficiary.  In this case, the request for amendment must propose a new coordinating
beneficiary.

If  the request  for  amendment  is rejected by the Agency, the Agreement may be terminated in
accordance  with  Article II.17.3.1 (b). The request for amendment may be rejected if it calls
into  question  the decision awarding the grant or is contrary to the equal treatment of
applicants.

b) The  beneficiary  concerned  by termination must submit to the coordinating beneficiary:

(i)  a technical  report;  and
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(ii)  a financial  statement  covering  the  period  from  the  end  of  the  last  reporting  period  to

the  date  when  termination  takes  effect.

The  coordinating  beneficiary  must  include  this  information  in the payment  request  for  the

next  reporting  period.

Only  activities  undertaken  before  the date  when  the  termination  takes  effect  must  be taken

into  account.  Where  the grant  takes  the form  of  reimbursement  of  costs  actually  incurred  as

provided  for  in Article  I.3.2(a)(i),  only  costs  incurred  by  the beneficiary  concerned  before

termination  takes  effect  are  reimbursed  or  covered  by  the  grant.  Costs  relating  to contracts  due

for  execution  only  after  termination  are  not  reimbursed  or  covered  by  the  grant.

The  Agency  may  reduce  the  grant  in accordance  with  Article  II.25.4.  in case  of:

(a) improper  termination  of the  participation  of  a beneficiary  by  the  coordinating

beneficiary  within  the  meaning  of  Article  II.17.2  or

(b)  termination  of  the participation  of  a beneficiary  by  the  Agency  on any  of  the  grounds

set  out  in  points  (c),  (f),  (g),  (h)  or  (i)  of  Article  II.17.3.1.

Neither  party  may  claim  damages  on the grounds  that  the other  party  terminated  the

participation  of  a beneficiary.

After  tei-mination,  tlie  concerned beneficiary's  obligations  continue to apply, in particular
those  under  Articles  I.4, II.6, II.8, II.9, II.14,  II.27 and any additional  provisions  on the use of
the  results,  as set out in the Special Conditions.

ARTICLE  II.18  -  APPLICABLE  LAW,  SETTLEMENT  OF DISPUTES  AND
ENFORCEABLE  DECISIONS

II.18.1  The  Agreement  is governed  by the applicable Union law, complemented,  where
necessary,  by  the  law  of  Belgium.

II.18.2 In  accordance  with  Article  272 TFEU,  the General Court or, on appeal, the Court of
Justice  of  the European  Union,  has sole jurisdiction  to hear any dispute between the
Union  and  any  beneficiary  concerning  the interpretation,  application or validity of
the  Agreement,  if  such dispute cannot be settled amicably.

II.18.3  In accordance  with  Article  299 TFEU, for the purposes of recovery within the
meaning  of  Article  II.26,  the Agency/Commission  may adopt an enforceable
decision  to impose  pecuniary  obligations  on persons other than States.

An  action  may  be brought  against such decision before the General Court of the
European  Union  in accordance with  Article  263 TFEU.
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PART  B -  FINANCIAL  PROVISIONS

ARTICLE  II.19  -  ELIGIBLE  COSTS

II.19.1  Conditions  for  the  eligibility  of  costs

Eligible  costs  of  the  project  are costs  actually  incurred  by  the beneficiary  and  which  meet  the

following  criteria:

(a) they  are incurred  within  the implementation  period,  with  the exception  of  costs

relating  to the request  for  payment  of  the balance  and the corresponding  supporting

documents  referred  to in Article  I.4.4;

A cost  shall  be considered  as incurred  in the implementation  period  when  the legal

obligation  to pay  was contracted  after  the starting  date  and before  the end date  of  the

project,  or after  the signature  of  the grant  agreement  by the Agency  in case this

signature  takes  place  before  the project  starting  date;

(b) they  are indicated  in the estimated  budget  of  the  project.  The  estimated  budget  is set

out  in Annex  III;

(c) they  are incurred  in connection  with  the project  as described  in Annex  II and are

necessary  for  its implementation;

(d) they  are identifiable  and verifiable,  in particular  they  are recorded  in the beneficiary's

accounting  records  and determined  according  to the applicable  accounting  standards

of  the country  where  the beneficiary  is established  and according  to the beneficiary's
usual  cost  accounting  practices;

(e) they  comply  with  the  requirements  of  applicable  tax and social legislation;  and

(f) they  are  reasonable,  justified  and comply  with the principle  of sound financial
management,  in particular  regarding  economy  and efficiency.

II.19.2E1igib1e  direct  costs

To be eligible,  the direct  cost  of  the  project  must  comply  with  the eligibility  conditions  set out
in Article  II.  19.  1.

In particular,  the following  categories  of costs are eligible direct costs, provided that they
satisfy  the  eligibility  conditions  set out in Article II.19.1 as well as the following conditions:

(a) the costs  of  personnel  working  under an employment  contract  with the beneficiary or an
equivalent  appointing  act and assigned to the project,  provided that these costs are in
line  witli  tlie  beneficiary's  usual policy  on reínuneration.

Those  costs  include  actual  salaries plus social security contributions and other statutory
costs  included  in the remuneration.  They may also comprise additional remunerations,
including  payments  on the basis of  supplementary contracts regardless of the nature of
those  contracts,  provided  that they are paid in a consistent manner whenever the same
kind  of  work  or expertise  is required, independently from the source of funding used;
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The  costs of  natural  persons  working  under  a contract  with  the beneficiary  other  than an

employment  contract  or who are seconded  to the beneficiary  by a third  party  against

payment  may  also be included  under  such personnel  costs, provided  that the following

conditions  are  fulfilled:

(i) the person  works  under  conditions  similar  to those  of  an employee  (in  particular

regarding  the way  the work  is organised,  the tasks that are  performed  and the

premises  where  they  are  performed);

(ii)  the result  of  the work  belongs  to the beneficiary  (unless  exceptionally  agreed

otherwise);  and

(iii)  the costs are not significantly  different  from  the costs of  staff  performing

similar  tasks under  an employment  contract  with  the beneficiary;

The sum of  the public  contributions  as beneficiaries  to the project  budget  must  exceed

by at least 2 % the sum of  the salary  costs charged  to the project  described  in Annex  III

for  public  body  employees  who  are not  considered  'additional'.

'Additional'  personnel  includes  all employees  - permanent  or temporary  - of  public

bodies  whose  contracts  or contract  renewals:

- start  on  or after  the start date of  the project  or on or after  the date of  signature  of  the

grant  agreement  by the Agency  in case this  date takes  place  before  the project  start  date,

and

- specifically  second/assign  them  to the project.

(b)  costs of  travel  and related  subsistence  allowances,  provided  that  these costs are in
line  with  the beneficiary's  usual  practices  on travel;

(c)  Depreciation  costs  arxd  prototypes

(i) the depreciation  costs of durable  goods  or other assets (new or second-hand
equipment  or infrastructure)  as recorded  in the beneficiary's accounting statements (i.e.
placed  on  its inventory  or other  type  of  registry  of durable goods/other assets or treated
as capital  expenditure  in accordance  with  the applicable tax and accounting rules),
provided  that  the asset:

(i) is written  off  in accordance  with  the international  accounting  standards and
the beneficiary's  usual  accounting  practices;  and

(ii) has been purchased  in accordance  with Article II.10.I if the purchase
occurred  within  the implementation  period;

The costs  of  renting  or leasing  equipment  or other assets are also eligible, provided that
these costs do not  exceed  the depreciation  costs of similar equipment or assets and are
exclusive  of  any finance  fee;

Only  the portion  of  the equipment's  depreciation, rental or lease costs corresponding to
the implementation  period  and the rate of  actual use for the purposes of the project may
be taken  into  account  when  determining  the eligible costs.
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The calcuíation  basis for the eligible  depreciation  costs  may  not  exceed  the fo]lowing
ceilings:

Equipment  costs:  50%  of  the  total  purchase  cost,

Infrastructure  costs:  25o/o of  the total  purchase  cost;

By way of  exception,  the fu]l cost of  purchase of  durable goods may  be eligib]e  under

the Special Conditions,  if  this is justified  by the nature of  the project  and the context  of

the use of  the equipment  or  asSets;

Costs incurred for the purchase of  durable goods, including  notice  boards,  can only  be

eligible  if  they bear the LIFE  logo (and the Natura  2000 logo,  when  applicable);

A protoíype  is equipment  or  infrastructure  specifica]ly  created  for  the  implementation  of

the project  and that  has never  been commercialised  and/or  is not  available  as a serial

product.  The  prototype  must  play  a crucial  role  in the demonstration  activities  of  the

project.

(d)  costs  of  consumables  and supplies  with  the exception  of  general  office  consumables  and

supplies,  provided  that  they:

(i)  are purchased  in accordance  with  Article  II.  10.1  ; and

(ii)  are directly  assigned  to the  project;

(e)  costs  arising  directly  from  requirements  imposed  by the Agreement  (dissemination  of

information,  specific  evaluation  of  the project,  audits,  translations,  reproduction),

including  the costs  of  requested  financia]  guarantees,  provided  that  the corresponding

services  are purchased  in accordance  with  Article  II.l0.1.;

(f)  costs  entailed  by subcontracts  (also  referred  to as external  assistance  costs)  within  the

meaning  of  Article  II.11,  provided  that  the conditions  laid  down  in Article  II.  I 1. l (a),

(b),  (c)  and (d)  are met;

(g)  costs  of  financiaí  support  to third  parties

(h)  duties,  taxes and charges  paid  by the beneficiary,  notably  value  added  tax (VAT),
provided  that  they  are included  in eligible  direct  costs,  and unless  specified  otherwise  in
the  Agreement.

Non-deductible  VAT  is eligible  as expenditure,  save for those activities  matching  the
concept  of  sovereign  powers  exercised by Member  States;

(i)  Costs incurred for land  purchase  or lotxg-term  lease ofland  or one-offcomperxsaíions
for  larid  use righís regarding a plot of land which is intrinsically connected with
implementation  of the project  and explicitly  envisaged therein, shall be considered
eligible  in full  provided  that:

(aa)  in and beyond  the project  the purchase  will  contribute  to improving,  maintaining
and restoring  the integrity  of  the Natura  2000 network,  including  through
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improving  connectivity  by the creation of corridors,  stepping stones,  or other

elements of  green  infrastructure;

(bb) the land or land use rights acquired are owned by an entity  or natural person  who

is not a project  beneficiary  or staff  thereof  and in relation to whom  a conflict  of

interest  can be excluded;

(cc)  land  purchase  is the only  or most  cost-effective  way  of  achieving  the desired

conservation  outcome  and  the  purchase  price  is based  on market  terms;

(dd)  the land  purchased  is reserved  in the long  term  for  uses consistent  with  the

objectives  set out  in Articles  ll,  14 or 15 of  the LIFE  Regulation;  and

(ee)  the Member  State  concerned  shall,  by way  of  transfer  or otherwise,  ensure  the

long-term  assignment  of  such  land  to nature  conservation  purposes.

(ff)  the land/rights  seller  is not  a public  authority,  with  the exception  of  short-term

leases  by  local  authorities;

(gg)  for  land  purchased  as provided  for  in the project,  the coordinating  beneficiary

shall  ensure  the entry  in the land  register  includes  a guarantee  that  the land  will

be assigned  definitively  to nature  conservation.  If  in a given  Member  State  the

land  register  does  not  exist  or it does  not  provide  a sufficient  legal  guarantee,  the

coordinating  beneficiary  shall  have  a clause  for  the definitive  assignment  of  the

land  to nature  conservation  included  in the land  sale contract.  For  countries

where  it would  be illegal  to include  such  a guarantee  both  in the land  register

and in the sale contract,  the Agency  may  accept  an equivalent  guarantee  in this

connection,  provided  it offers  the  same  legal  level  of  protection  in the long  term

and complies  with  the requirement  contained  in Article  20(3)  of  Regulation  No

1293/2013:

(hh)  in addition,  for land purchased by private organisations,  the entry in the land
register  (or  the sales contract if  accepted in lieu thereof  if  accepted as per the
previous  paragraph)  includes  a guarantee that the land property will be
transferred  to a legal body primarily  active in the field of  nature protection,  in
case of  dissolution  of  the private organisation  or its incapacity  to manage the
land according  to nature conservation requirements. For countries where it
would  be illegal  to include  such a guarantee in the land register  or sales contract,
the Agency  may  accept an equivalent  guarantee in this connection,  provided  it
offers  the same legal level of  protection  in the long term and complies  with  the
requirement  contained  in Article  20(3) of  Regulation  No 1293/2013;

(ii)  for  the purchase  of  rights,  the entry in the land register  must be duly  amended;

(ij) in case of  land purchased to be exchanged at a later date for another parcel on
which  project  projects  will  be undertaken, the exchange is carried out before the
end of  the project  at the latest and the provisions  of  the present Article shall
apply  to the lands received through the exchange. The land purchased to be
exchanged  shall be exempt, at the stage of the mid-term  reporting, from the
guarantee  that the land will  be assigned definitively  to nature conservation.

The  duration  of  a land  lease  shall either be restricted  to the duration  of  the project  (short
term  lease),  in which  case it is considered subcontracting,  or be at least of 20 years
(long-term  lease) and shall be compatible with the needs of habitat and species
protection.  In the case of  long-term  lease of  land, the lease contract  shall clearly include
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all the  provisions  and  commitments  that  will  permit  the achievement  of  its objectives  in

terms  of  habitat  and  species  protection.

The  LIFE  Land  Purchase  Database  (LPD)  stores  electronic  data  of  land  parcels  financed

by LIFE.  The coordinating  beneficiary  is responsible  for  entering  and validating  the

land  purchase  data  (both  descriptive  and spatial)  in the LPD  at the stage of  the final

report  submission.  The  data  format  will  have  to be adapted  to the GIS  standards  used  in

the LPD.  The  coordinating  beneficiary  will  be provided  access  to the LPD  six  months

before  the  project  end date  as specified  in Article  I.2.2.

Costs  incurred  for  payment  of  compensation  for  foregone  income  shall  be eligible

provided  that  the expense  was necessary  for  reaching  the objectives  of  a LIFE  Nature,

LIFE  Climate  Change  Mitigation  or LIFE  Climate  Change  Adaptation  Integrated

project,  and  that  the  payment  of  compensation:

corresponds  to market  prices;

is formalised  through  a legal  document;  and

compensation  is not paid to  a public  authority,  with  the exception  of

compensation  to a local  authority  if  explicitly  authorised  by the Agency  as

being  essential  to achieving  the  goals  of  the project.

(j)  Costs  incurred  for  the production  of  communication  material,  including  websites,  can

only  be eligible  if  they  are bearing  the LIFE  logo  (and  the Natura  2000  logo,  when

applicable.

II.19.3E1igib1e  indirect  costs

To  be eligible,  indirect  costs  of  the  project  (also  referred  to as 'overheads') must represent a
fair  apportionment  of  the overall  overheads  of  the beneficiary and must comply with the
conditions  of  eligibility  set out  in Article  II.19.1.

Eligible  indirect  costs  shall be declared on the basis of a flat rate as specified in Annex III in
accordance  with  Article  I.3.2 (a) (iv) and shall not exceed 7% of  the eligible direct costs of the
beneficiary,  excluding  costs of land purchase/long-term lease of land/one-off compensations
for  land  use rights.

II.19.4  Ineligible  costs

In addition  to any  other  costs  which do not fulfil  the conditions set out in Article II.19.1, the
following  costs  may  not  be considered eligible:

(a) return  on capital  and dividends paid by a beneficiary;

(b) debt  and debt  service  charges;

(c) provisions  for  losses  or debts;

(d) interest  owed;

(e) doubtful  debts;

(f) exchange  losses:
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(g) costs  of  transfers  from  the  Agency  charged  by the bank  of  a beneficiary;

(h) costs  declared  by the  beneficiary  under  another  project  receiving  a grant  financed  from

the  Union  budget.  Such grants  include  grants  awarded  by a Member  State  and

financed  from  the Union  budget  and grants  awarded  by bodies  other  than  the Agency

for  the  purpose  of implementing  the  Union  budget.  In  particular,  beneficiaries

receiving  an operating  grant  financed  by the EU  or Euratom  budget  cannot  declare

indirect  costs  for the period(s)  covered  by the  operating  grant,  unless  they  can

demonstrate  that  the  operating  grant  does  not  cover  any  costs  of  the  project.

(i) contributions  in kind  from  third  parties;

(j) excessive  or  reckless  expenditure;

(k) deductible  VAT.

(l) any costs related  to actions  that  may  be considered  as compensatory  or mitigation

measures  for  damages9  caused  to nature  or biodiversity  by permitted  plans  or projects;

(m)unless  explicitly  foreseen  in the project  description  in Annex  II, any costs  related  to

management  plans,  action  plans  and similar  plans'o, drafted  or modified  in the context

of  a LIFE  project,  if  the related  plan  is not  adopted  and operational  before  the project

end  date.  This  includes  the  completion,  before  the  project  end date,  of all
procedural/legal  steps  in Member  States  where  such  procedures  are foreseen;

(n) costs for major  infrastructure  or fundamental  scientific  research unless explicitly
foreseen  in the  project  description  in Annex  II;

ARTICLE  II.20  -  IDENTIFIABILITY  AND VERIFIABILITY  OF THE AMOUNTS
DECLARED

II.20.1  Declaring  costs  and  contributions

Each  beneficiary  must  declare as eligible costs or as a requested contribution:

(a) for  actual  costs:  the costs  it actually incurred for the project;

(b) for  unit  costs  or unit  contributions:  Not applicable;

(c) for  lump  sum  costs  or  lump  sum  contributions:  Not applicable;

(d) for  flat-rate  costs  or flat-rate contributions:  the amount obtained by applying the flat
rate  specified  in Article  I.3.2(a)(iv)  or (d);

(e) for  unit  costs declared  on the basis of the beneficiary's usual cost accounting
practices:  Not  applicable;

(f) for  lump  sum costs declared on the basis of the beneficiary's usual cost accounting
practices:  Not  applicable;

(g) for  flat-rate  costs declared on the basis of the beneficiary's usual cost accounting
practices:  Not  applicable;

o Obligatory  "Affer-LIFE  plans"  are not included in this category.
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II.20.2Records  and  other  documentation  to support  the  costs  and  contributions

declared

Each beneficiary  must  provide  the following  if  requested  to do so in the context  of  the checks

or audits  described  in Article  II.27:

(a) for  actual  costs: adequate  supporting  documents  to prove  the costs declared,  such as

contracts,  invoices  and accounting  records.

In addition,  the beneficiary's  usua] accounting  and internal  control  procedures  must

permit  direct  reconciliation  of  the amounts  declared  with  the amounts  recorded  in its

accounting  statements  and with  the amounts  indicated  in the supporting  documents;

(b) for unit  costs or unit  contributions:  adequate  supporting  documents  to prove  the

number  of  units  dec]ared.

The beneficiary  does not need to identify  the actual eligible  costs covered  or to

provide  supporting  documents,  such as accounting  statements,  to prove  the amount

declared  per unit;

(c)  for lump  sum  costs or lump  sum contributions:  adequate  suppoiting  documents  to

prove  that  the action  has been properly  implemented.

The beneíiciary  does not need to identify  the actual eligible  costs covered or to

provide  supporting  documents,  such as accounting  statements,  to prove  the amount
declared  as a lump  sum;

(d) for  flat-rate  costs or flat-rate  contributions:  adequate supporting documents to prove
the eligible  costs or requested  contribution  to which the flat rate applies.

The beneficiary  does not need to identify  the actual eligible costs covered or to
provide  supporting  documents,  such  as accounting statements, for the flat rate applied;

II.20.3  Conditions  to determine  the  compliance  of  cost  accounting  practices

Not  applicable

ARTICLE  II.21  -  ELIGIBILITY  OF COSTS OF ENTITIES  AFFILIATED TO THE
BENEFICIARIES

If  the Special  Conditions  contain a provision  on entities affiliated to the beneficiaries, costs
incurred  by such an entity  are eligible, if:

(a) they satisfy  the same conditions under Articles II.19 and II.20 as apply to the
beneficiary;  and

(b) the beneficiary  to which the entity is affiliated ensures that the conditions applicable to
the beneficiary  under Articles II.4, II.5, II.6, II.8, II.IO, II.Il and II.27 are also
applicable  to the entity.

ARTICLE  II.22  -  BUDGET  TRANSFERS
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Beneficiaries  are allowed  to adjust  the estimated  budget  set out in Annex  III by transfers

between  themselves,  and up to a limit  of  20% of  the overall  eligible  costs between  the

different  budget  categories,  if  the project  is implemented  as described  in  Annex  II. This

adjustment  does not  require  an amendment  of  the Agreement  as provided  for  in  Article  II.13.

However,  the beneficiaries  may  not add costs relating  to subcontracts  not provided  for in

Annex  I, unless  such additional  subcontracts  are approved  by the Agency  in accordance  with

Article  II.ll.l(d).

ARTICLE  II.23  -  NON-COMPLIANCF,  WITH  REPORTING  OBLIGATIONS

The Agency  may  terminate  the Agreement  as provided  for  in Aiticle  II.17.3.1(c)  and may

reduce  the grant  as provided  for  in Article  II.25.4  if  the coordinating  beneficiary:

(a) did not submit  a request  for  interim  payment  or payment  of  the balance  accompanied

by the documents  referred  to  in Atticles  I.4.3 or I.4.4 within  90 calendar  days

following  the end of  the corresponding  reporting  period;  and

(b) still  fails  to submit  such a request  within  further  60 calendar  days following  a written

reminder  sent by the Agency.

ARTICLE  II.24

PAYMENT

SUSPENSION  OF  PAYMENTS  AND  TIME  LIMIT  FOR

II.24.1  Suspension  of  payments

II.24.1.1  Grounds  for  suspension

The  Agency  may  at any moment  suspend,  in whole  or in part,  the pre-financing  payment  and

interim  payments  for one or more beneficiaries  or the payment  of  the balance  for all

beneficiaries:

(a)  if  the Agency  has evidence  that  a beneficiary  has committed irregularities, fraud or
breach of  obligations in the award procedure or while implementing the Agreement or
if  a beneficiary  fails  to comply  with  its obligations  under the Agreement;

(b) if the  Agency  has evidence  that a beneficiary has committed systemic or
recurrentirregularities,  fraud or serious breach of obligations in other grants funded
by the Union  or the European  Atomic  Energy  Community ('Euratom') awarded to the
beneficiary  under  similar  conditions  and such irregularities, fraud or breach have a
material  impact  on this  grant;  or

(c) if  the Agency  suspects  irregularities,  fraud or breach of obligations committed by a
beneficiary  in the award  procedure  or while  implementing  the Agreement and needs to
verify  whether  they  have actually  occurred.

II.24.1.2  Procedure  for  suspension

Step 1-  Before  suspending  payments,  the Agency must send a formal notification to the
coordinating  beneficiary:

(a)  informing  it of:
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(i)

(ii)

(iii)

its intention  to suspend  payments;

the reasons  for  suspension;

in the cases referred  to in points  (a) and (b) of  Article  II.24.1.1,  the conditions

that  need to be met  for  payments  to resume;  and

(b) inviting it to submit observations within 30 calendar days of receiving the formal
notification.

Step 2 -  If  the Agency  does not receive  observations  or decides  to pursue  the procedure

despite the observations it has received, it must send a formal  notfication  to the coordinating
beneficiary  informing  it of:

(a) the suspension  of  payments;

(b) the reasons  for  suspension;

(c) the final  conditions  under  which  payments  may resume  in the cases referred  to in

points  (a) and (b) of  Article  II.24.  l.1;

(d) the indicative  date of  completion  of  the necessary  verification  in the case referred  to in

point  (c) of  Article  II.24.1.1.

The coordinating  beneficiary  must immediately  inform  the other beneficiaries  of  the

suspension. The suspension takes effect on the day the Agency sends formal  notification
of  suspension  (Step  2).

Otherwise, the Agency must send a formal notification to the coordinating beneficiary
informing  it that  it is not  continuing  with  the suspension  procedure.

II.24.1.3  Effects  of  suspension

During  the period  of  suspension  of  payments  the coordinating  beneficiary  is not entitled  to

submit:

(a)  any requests  for  payments  and supporting documents referred to in Articles I.4.2, I.4.3
and I.4.4;  or

(b) where  the suspension  concerns  the pre-financing payments or interim payments for
one  or  several  beneficiaries  only,  any requests for payments and supporting documents
relating  to the paiticipation  of  the concerned beneficiary or beneficiaries in the proýect.

The corresponding  requests  for payments and supporting documents may be submitted as
soon  as possible  after  resumption of payments or may be included in the first request for
payment  due following  resumption of payments in accordance with the schedule laid down in
Article  I.4.1.

The suspension  of  payments  does not affect the right of the coordinating beneficiary to
suspend  the implementation  of  the project  as provided for in Article II.16.1 or to terminate the
Agreement  or the patticipation  of a beneficiary as provided for in Articles II.17.1 and II.17.2.

II.24.1.4  Resuming  payments

In  order  for  the Agency  to resume payments, the beneficiaries must meet the notified
conditions  as soon as-posThible and must inform the Agency of any progress made.
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If  the conditions for resuming payments are met, the suspension  will  be lifted.  The Agency

will  send a formal  notification  to the coordinating beneficiary  informing  it of  this.

II.24.2  Suspension  of  the  time  limit  for  payments

II.24.2.1 The Agency may at any moment suspend the time  limit  for  payment  specified  in

Articles I.4.9, I.4.10 and I.4.11 if a request for payment  cannot  be approved
because:

(a) it does not  comply  with  the Agreement;

(b) the appropriate  supporting  documents  have not  been produced;  or

(c) there is a doubt about  the eligibility  of  the costs decIared  in the financial  statements

and additional  checks,  reviews,  audits  or investigations  are necessary.

II.24.2.2  The Agency  must send a notificatiorx to the coordinating  beneficiary informing  it of:

(a) the suspension;  and

(b) the reasons  for  the suspension.

The suspension takes effect on the day the Agency sends the notfication.

II.24.2.3  If  the conditions  for suspending  the payment  deadline  are no  longer  met, the

suspension  will  be lifted  and the remaining  period  will  resume.

If  the suspension  exceeds  two  months,  the coordinating  beneficiary  may  request  the Agency  if

the suspension  will  continue.

If  the payment  deadline  has been  suspended  because the technical  reports  or financial

statements  do not comply  with  the Agreement  and the revised  report  or statement  is not

submitted  or was submitted  but is also rejected,  the Agency  may  terminate  the Agreement  or

the participation  of  the beneficiary  as provided  for  in Article  II.17.3.1(c)  and reduce  the grant

as provided  for  in Article  II.25.4.

ARTICLE  II.25  -  CAJ,CULATION  OF  THE  FINAL  AMOUNT  OF  THE  GRANT

The  final amount  of  the grant depends on the extent  to which  the project  has been
implemented  in  accordance  with  the terms  of  the Agreement.

The final  amount  of  the grant  is calculated  by the Agency  at the time  of the payment of the
balance.  The  calculation  involves  the following  steps:

Step 1-  Application  of  the reimbursement  rate  to the eligible costs and addition of the
unit,  flat-rate  and lump  sum contributions

Step 2 -  Limit  to the maximum amount of  the grant

Step 3 -  Reduction  due to the no-profit  rule

Step 4 -  Reduction  due to improper  implementation  or breach of  other obligations.
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II.25.1Step  1-  Application  of the reimbursement  rate  to the eligible  costs  and

addition  of  the  unit,  flat-rate  and  lump  sum  contributions

This  step  is applied  as follows:

(a) If,  as provided  for  in Article  I.3.2(a),  the grant  takes  the form  of  the reimbursement  of

eligible  costs,  the reimbursement  rate  specified  in that  Article  is applied  to the eligible

costs  of  the  project  approved  by  the Agency  for  the corresponding  categories  of  costs,

beneficiaries  and affiliated  entities;

(b) If, as provided  for  in Article  I.3.2(a)  (ii)  to (v), the grant  takes  the form  of  the

reimbursement  of eligible  unit  costs,  lump  sum  costs  or  flat  rate  costs,  the

reimbursement  rate specified  in that  Article  is applied  to the those  eligible  costs  as

approved  by the Agency  for  the corresponding  categories  of  costs,  beneficiaries  and

affiliated  entities;

The accepted  amount  of  volunteers'  work  for  the corresponding  beneficiaries  and

affiliated  entities  must  be limited  to the  following  amount,  whichever  is the lowest:

(i)  the total  sources  of  financing  as indicated  in the estimated  budget  set out  in

Annex  III  and as accepted  by the  Agency  multiplied  by fifty  per  cent;  or

(ii)  the amount  of  volunteers'  work  as indicated  in the final  financial  statement.

(c) If,  as provided  for  in Article  I.3.2(b),  the grant takes the form of  a unit contribution,  the
unit  contribution  specified in that Article  is multiplied  by the actual number of units
approved  by  the Agency  for the beneficiary  and its affiliated  entities;

(d) If, as provided  for in Article  I.3.2(c), the grant takes the form of a lump sum
contribution,  the Agency  applies the lump sum specified in that Article for the
beneficiary  and its affiliated  entities if  it finds that the corresponding tasks or part of
the  project  were  implemented  properly  in accordance with  Annex  I;

(e) If,  as provided  for in Article  I.3.2(d),  the grant takes the form of a flat-rate contribution,
the  flat  rate referred to in that Article  is applied to the eligible costs or to the
contribution  approved by the Agency  for the beneficiary  and its affiliated entities.

If  Article  I.3.2  provides  for  a combination  of  different  forms of  grant, the amounts obtained
must  be added  together.

II.25.2  Step  2 -  Limit  to maximum  amount  of  the grant

The  total  amount  paid  to the beneficiaries  by the Agency  may in no circumstances exceed the
maximum amount  of  the graM.

If  the amount  obtained  following  Step 1 is higher than this maximum amount, the final
amount  of  the grant  is limited  to the latter.
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If volunteers' work is declared as patt of direct eligible costs, the final amount  of  the grant  is

limited to the amount of total eligible costs and contributions approved by the Agency  minus

the amount of volunteers' work  approved  by the Agency.

II.25.3 Step 3 -  Reduction  due  to the  no-profit  rule

The grant may not produce a profit for the beneficiaries, unless specified  otherwise  in the

Special  Conditions.

The profit  must  be calculated  as follows:

(a) ca]cu]ate the surplus of the total receipts of the project,  over  the total  eligible  costs of

the project,  as follows:

{ receipts  of  the project

minus

consolidated  tota] eligib)e  costs and contributions  approved  by  the  Agency

corresponding  to the amounts  determined  in accordance  with  Article  II.25.1  }

The receipts  of  the project  are calculated  as follows:

{ the revenue  generated  by the project  for  beneficiaries  and affiliated  entities  other  than

non-profit  organisations

plus

the amount  obtained  following  Steps 1 and 2 }

where  the revenue  generated  by the project  is the consolidated  revenue  established,

generated  or confirmed  for  beneficiaries  and affiliated  entities  other  than non-profit

organisations  on the date on which  the request  for  payment  of  the balance  is drawn  up

by the coordinator.

In-kind  arid  financial  contributions  by third  parties  are not  considered  receipts.

(b)  If  the amount  ca]culated  under  point  (a) is positive,  this  amount  will  be deducted  from

the amount  calculated  following  Steps l and 2, in proportion  to the final  rate of

reimbursement  of  the actual  eligible  costs of  the project  approved  by the Agency  for

the categories  of  costs referred  to in Article  I.3.2(a)(i).

II.25.4  Step  4 -  Reduction  due  to improper  implementation  or breach  of other

obligations

The Agency  may reduce the maximum amount of the grarit if the project has not been

implemented  properly  as described  in Annex  II (i.e. if it has not been implemented or has

been implemented  poorly,  partially  or ]ate),  or if  another obligation under the Agreement has

been breached.
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The amount of  the reduction will  be proportionate  to the degree  to which  the  project  has been

implemented  improperly  or  to the seriousness  of  the breach.

Before the Agency reduces the grant and except when the reduction  is due  to the non-respect

of the 2% rule in Article II.19.2(a)(iii), it must send a formal  notification  to the coordinating
beneficiary:

(a) informing  it of:

(i)

(ii)

(iii)

its intention to reduce the maximum amount of  the grant;
the amount  by which  it intends  to reduce  the  grant;

the reasons  for  reduction;

(b) inviting  it to submit  observations  within  30 calendar  days of  receiving  the formal

notification.

If  the Agency  does not  receive  any  observations  or decides  to pursue  reduction  despite  the

observations it has received, it will send a formal  notification  informing  the coordinating
bene'ficiary  of  its decision.

If  the grant  is reduced,  the Agency  must  calculate  the reduced  grant  amount  by  deducting  the

amount  of  the reduction  (calculated  in proportion  to the improper  implementation  of  the

project  or to the seriousness of the breach of obligations) from the maximum amount of  the
grant.

The  final  amount  of  the  grant  will  be the  lower  of  the  folIowing  two:

(a) the amount  obtained  following  Steps  l to 3; or

(b) the reduced  grant  amount  following  Step  4.

ARTICLE  II.26  -  RECOVERY

II.26.1Recovery  at the  time  of  payment  of  the  balance

Where  the payment  of  the balance  takes the form of  a recovery, the coordinating  beneficiary
must  repay  the Agency  the amount  in question, even if  it was not the final recipient of the
amount  due. However,  the Agency  reserves  the right, where appropriate, to recover the
amount  due  directly  from  the final  recipient.

II.26.2Recovery  after  payment  of  the  balance

Where  an amount  is to be recovered as provided for in Articles II.27.6, II.27.7 and II.27.8, the
beneficiary  concerned  by the audit or OLAF 'findings must repay the Agency the amount in
question.  Where  the audit findings do not concern a specific beneficiary (or its affiliated
entities),  the  coordinating  beneficiary  must repay the Agency the amount in question, even if
it was  not  the  final  recipient of  the amount due.

Each  beneficiary  is responsible  for  the repayment of any amount unduly paid by the Agency
as a contribution  towards  the costs  incurred by its affiliated  entities.

II.26.3Recovery  procedure
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Before recovery, the Agency must send a formal notification to the beneficiary concerned:

(a) informing  it of  its intention  to recover  the  amount  unduly  paid;

(b) specifying  the amount  due  and  the  reasons  for  recovery;  and

(c) inviting  the  beneficiary  to make  any  observations  within  a specified  period.

If no observations  have been submitted  or if, despite  the observations  submitted  by the

beneficiary,  the Agency  decides  to pursue  the recovery  procedure,  the Agency  may  confirm

recovery  by sending a formal  noQcation  to the beneficiary  consisting of a debit note,
specifying  the  terms  and  the date  for  payment.

If  payment  has not  been  made  by the  date  specified  in the debit  note,  the  Agency/Commission

will  recover  the amount  due:

(a) by offsetting  it, without  the beneficiary's  prior  consent,  against  any  amounts  owed  to

the beneficiary  by the Agency,  the Commission  or an executive  agency  (from  the

Union  or the  European  Atomic  Energy  Community  (Euratom)  budget)  ('offsetting');

In exceptional  circumstances,  to safeguard  the financial  interests  of  the Union,  the

Agency  may  offset  before  the  due date.

Ari  action  may  be brought  against  such offsetting  before  the General  Court  of  the

European  Union  in accordance  with  Article  263 TFEU;

(b) by drawing  on the financial  guarantee  where  provided  for  in accordance with  Article
I.4.9  ('drawing  on the financial  guarantee');

(c) by holding  the beneficiaries  jointly  and severally liable up to the maximum  EU
contribution  indicated, for each beneficiary,  in the estimated budget (Annex  III as last
amended);

(d) by taking  legal  action  as provided  for in Aiticle  II.18.2 or in the Special Conditions  or
by adopting  an enforceable  decision  as provided  for in Article  II.18.3.

II.26.4  Interest  on late  payment

If  payment  is not made by the date in the debit note, the amount to be recovered will be
increased  by  late-payment  interest at the rate set out in Article  I.4.13 from the day following
the date  for  payment in the debit note up to and including  the date the Agency receives full
payment  of  the amount.

Partial  payments  must  first  be credited  against  charges and late-payment interest and then
against  the principal.

II.26.5  Bank  charges
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Bank charges incurred in the recovery process must be borne by the beneficiary  concerned,

unless Directive  2007/64/EC"  applies.

ARTICLE  II.27 -  CHECKS, AUDITS AND EVALUATIONS

II.27.ITechnica1 and financial checks, audits,  interim  and  final  evaluations

The Agency may, during the implementation  of the project  or afterwards, carry  out  technical

and financial checks and audits to determine that the beneficiaries are implementing  the

project properly and are complying  with the obligations under the Agreement.  It may  also

check the beneficiaries' statutory records for the purpose of periodic assessments  of  lump

sum, unit  cost  or  flat-rate  amounts.

Information and documents provided as part of checks or audits must be treated  on  a

confidential  basis.

In addition, the Agency may carry out an interim or final evaluation of the impact  of  the

project,  measured against the objective of  the Union programme  concerned.

Agency checks, audits  or evaluations  may  be carried  out  either  directly  by  the Agency's  own

staff  or  by  any  other  outside  body  authorised  to do so on its behalf.

The Agency may  initiate  such  checks,  audits  or evaluations  during  the implementation  of  the

Agreement  and during  a period  of  five  years  starting  from  the date of  payment  of  the balance.

This period is limited to three years if the maximum amount of the grant is not more than
EUR  60,000.

The check,  audit  or evaluation  procedures  are considered  to be initiated  on the date of  receipt

of  the letter  of  the  Agency  announcing  it.

If  the audit  is carried  out  on an affiliated  entity,  the beneficiary  concerned  must  inform  that

affiliated  entity.

II.27.2  Duty  to  keep  documents

The  beneficiaries  must  keep  all original  documents,  especially  accounting  and tax records,

stored  on any  appropriate  medium,  including  digitalised  originals  when  they  are authorised  by

their  respective  national  law  and under  the conditions  laid  down  therein,  during  a period  of

five  years  starting  from  the date of  payment  of  the balance.

The  period  during  which  documents  must  be kept  is limited  to three  years  if  the maximum

amount of  the grant is not more than EUR 60,000.

The  periods  set out in the first  and second  subparagraphs  are longer  if  there  are ongoing

audits,  appeals,  litigation  or pursuit  of  claims  concerning  the grant,  including  in the cases

" Directive  2007/64/EC"  of  the European Parliament  and of the Council  of 13 November  2007 on payment

services  in the ínternal  market  amending Directives  97/7/EC, 2002/65/EC,  2005/60/EC  and 2006/48/EC  and

repealing  Directive  97/5/EC.
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Step 2 -  The beneficiary concerned has 60 calendar days from when it receives the formal
notification  to submit observations and revised financial statements  or to propose  a duly

substantiated alternative correction method. This period may be extended  by the Agency  in

justified  cases.

Step 3 -  If  the beneficiary concerned submits revised financial statements  that  take account

of the findings the Agency will determine the amount  to be corrected  on the basis of  those
revised  statements.

If  the beneficiary  proposes an alternative correction  method  and the Agency  accepts  it, the

Agency must send a formal  notification  to the beneficiary concerned informing  it:

(i) that  it accepts  the alternative  method;

(ii)  of  the revised  eligible  costs  determined  by applying  this  method.

Otherwise the Agency must send a formal  notification  to the beneficiary concerned informing
it:

(i)  that  it does not  accept  the observations  or the alternative  method  proposed;

(ii)  of  the revised  eligible  costs determined  by applying  the extrapolation  method  initially

notified  to the beneficiary.

If  the systemic or recurrent irregularities,  fraud  or breach of obligations are found after the
payment  of  the balance,  the amount  to be recovered  corresponds  to the difference  between:

(i)  the revised  final  amount  of  the grant,  determined  in accordance  with  Article  II.25  on

the basis of  the revised  eligible  costs declared  by the beneficiary  and approved  by the

Agency  or  on  the basis of  the revised  eligible  costs after  extrapolation;  and

(ii)  the total  amount  paid  to the beneficiaries  under  the Agreement  for  the implementation

of  the  project;

(b) If  the findings  concern  improper  implementation  or a breach  of  another  obligation  the

procedure  is as follows:

Step 1-  The formal  notification  must include:

(i)  an invitation  to the beneficiary  to submit  observations  on the list  of  grants  affected by
the findings  and

(ii)  the correction  flat  rate the Agency  intends  to apply to the maximum amount of  the
grant  or  to part  of  it, according  to the principle  of  proportionality.

Step  2 -  The  beneficiary  concerned  has 60 calendar  days from receiving the formal
notification to submit observations or to propose a duly substantiated alternative flat-rate.

Step 3 -  If  the Agency  accepts  the alternative flat rate proposed by the beneficiary, it must

send a formal  notfication  to the beneficiary  concerned informing it:

(i)  that  it accepts  the alternative  flat-rate;

(ii)  of  the  corrected  grant  amount  by applying  this  flat rate.
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Otherwise the Agency must send a formal  notification to the beneficiary concerned  informing
it:

(i) that it does not accept the observations or the alternative flat  rate proposed;

(ii) of the corrected grant amount by applying the flat rate initially notified  to the
beneficiary.

If the systemic or recurrent irregularities, fraud  or breach  of  obligations  are found  after  the

payment of the balance, the amount to be recovered  corresponds  to the difference  between:

(i) the revised final amount of the grant after flat-rate  correction;  and

(ii) the total amount paid to the beneficiaries under the Agreement for the implementation
of  the  project.

II.27.8  Rights  of  OLAF

The European Anti-Fraud Office  (OLAF)  has the same rights  as the Agency,  particularly  the
right  of  access,  for  the purpose  of  checks  and investigations.

Under Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96'2 and Regulation  (EU,  Euratom)  No

883/2013'3 0LAF  may also carry out on-the-spot checks and inspections  in accordance  with

the procedures laid down by Union law for the protection  of  the financial  interests  of  the

Union against fraud  and other irregularities.

Where appropriate,  OLAF  findings  may lead to the Agency  recovering  amounts  from
beneficiaries.

Moreover,  'findings  arising  from  an OLAF  investigation  may lead to criminal  prosecutions
under  national  law.

II.27.9  Rights  of the  European  Court  of  Auditors  and  EPPO

The European  Court  of  Auditors  and the European  Public  Prosecutor's  Office  establislied  by

Council  Regulation  (EU)  2017/1939'4  ('tlie  EPPO')  has the same rights  as the Agency,

particularly  the right  of  access,  for  the purpose  of  checks  and audits.

'2 Council  Regulation  (Euratom,  EC)  No  2185/96  of  ll  November  1996  concerning  on-the-spot  checks  and

inspections  carried  out  by the Commission  in order  to protect  tlie European  Coinmunities'  financial  intei'ests

against  fraud  and  other  irregularities.

'3 Regulation  (EU,  Euratom)  No  883/2013  of  the European  Parliament  and  of  the Council  of  1l  September  2013

concerning  investigations  conďucted  by  the  European  Anti-Fraud  Office  (OLAF).

'4 Council  Regulation  (EU)  2017/1939  of  12 0ctober  2017  impíementing  enhanced  cooperation  on the

establislmient  of  tlie  Europeai'i  Public  Prosecutor's  Office
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Grant  Agreement  (český  překlad)

EVROPSKÉ KLIMA, INFRASTRUKTURA  A

\/ÝKONNÁ  AGENTURA PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (CINEA)
CINEA  D -  Přírodrí  zdroje,  klima,  udržitelná  modrá  ekonomika  a Čistá energie
D1 -  LIFE  Energy  + LIFE  Climate

GRANT  AGREEMENT  FOR  INTEGRATED  PROJECTS  y

ČÍSLO DOHODY  -  LIFE20  IPC/CZ/000004  -  LIFE-IP  COALA

Tato  dohoda  (dále  jen,,dohoda")  je  uzavřena  mezi  těmito  stranarni:

na  straně  jedné

Evropská  unie  (dále  jen  ,,Unie"),  zastoupená  Evropskou  výkoru'iou  agenturou  pro klima,

infrastrukturu  a životní  prostředí,  CINEA  (dále  jen,,agentura"),  jednající  v rámci  pravomocí

přenesených  Ewopskou  komisí,  zastoupená  pro  účely  podpisu  dohody  panem  Christianem

Strasserem,  vedoucím  oddělenď,

a

na straně  druhé

1.  ,,koordinující  příjemce"

Moravskoslezský  kraj  (MSK),

veřejný  orgán,

úřední  registrační  číslo:  70890692,

28.  října  117,  702  18 0strava,  Česká republika,

DIČ:  CZ70890692,

zastoupen  pro  účely  podpisu  dohody  guvernérem  Ivem  Vondrákem,

a následující  další  přidružení  příjemci:

2.  Moravskoslezské  investice  a rozvoj (MSID) -  založeno v České republice,

3.  Moravskoslezské  energetické  centrum (MEC) - založeno v České republice,

4.  Moravskoslezské  inovační  centrum (MSIC) -  založeno v České republice,

5. Ministerstvo  životního  prostředí  České republiky  (MŽP) -  založen v České republice,

' V rámci  nařízení  Ewopského  parlamentu  a Rady (ES) č. 1293/2013 ze dne l1. prosince 2013 o zMzení programu pro životní
prostředí  a oblast  klimatu  (LIFE),  kterým  se ruší nařízení (ES) č. 614/2007, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 185 (dále jen
,,nařízení LIFE")  a prováděďho  rozhodnutí  Komise 2018/210 ze dne 12. února 2018 o prí3etí víceletého pracovního programu
LIFE  na období  20]820,  Uř.  věst.  L 39, 13. 2. 2018.
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6. Slezské  vojvodství  (SV)  -  založeno  v Polsku,

7. DIAMO, státní  podnik  (DIAMO)  -  založený v České republice,

8. Statutární město Karviná  (Karviná)  -  založeno v České repubIice,

9. Statutární město Havířov  (Havířov)  -  založeno v České republice,

10. Město  Orlová  (Orlová)  -  založeno v České republice,

ll. Česká nadace  Partnerství  -  CEPF  (PF) -  založena v České republice,

12. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  (VŠB) -  založena  v České

republice,

13. Ústředníbáňskýinstitut(GIG)-založenývPolsku,

řádně zastoupen k podpisu  dohody koordinujícím  příjemcem  na základě  pověření

obsaženého/obsažených  ve formuláři/formulářích  přílohy  II A4.

Není-li  uvedeno jinak,  odkazy na,,příjemce"  zahrnují  koordinujícího  příjemce.

Výše  uvedené  strany

SE DOHODLY

na Special  Conditions  (dále  jen,,Special  Conditions")  a následujících  přflohách:

Příloha  I General  Conditions  (dále  jen,,General  Conditions")

Příloha  II  Popis  projektu

Příloha  III  Odhadovaný  rozpočet  projektu:  Formuláře  R1,  R2 a všechny  formuláře  F v příloze  II

Příloha  IV  Pověření  udělená  koordinujícímu  příjemci  ostatními  příjemci  Formulář  A4  v příloze

II

Příloha  V Vzorová  technická  zpráva:  Příslušné  vzorové  technické  zprávy  jsou  k dispozici  na

internetových  stránkách:  https://cinea.ec.europa.eu/life  en (správa  projektu)

Příloha  VI  Vzor  finančního  výkazu:  Příslušné  vzory  finančních  zpráv  jsou  k dispozici  na

internetových  stránkách:  https://cinea.ec.europa.eu/life  en (správa  projektu)

Příloha  VII  Vzorové:  podmínky  pro  osvědčení  o finančních  výkazech,  které  lze nalézt  na

internetových  stránkách:  https://cinea.ec.europa.eu/life  cs(správa  projektu)

Příloha  VIII  Vzorové  podmínky  pro  osvědčení  o souladu  postupů  účtování  nákladů: nepoužije

se

Příloha  IX  Vzorové  podmínky  pro zprávu  o provozním  ověření:  nepoužije  se
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Příloha  X  Finanční  a administrativní  pokyny,  které  jsou  k dispozici  na internetových  stránkách:

//cinea.ec.europa.eu/1ife  en(manage  your  project)

Příloha  XI  Pokyny  pro  žadatele  jsou  k dispozici  na internetových  stránkách:  https:

//cinea.ec.europa.eu/life  en

Příloha  XII  Tabulka  jednotkových  nákladů  na dobrovolnou  práci  podle  zerní,

které  jsou  nedílnou  součástí  dohody.

Ustanovení  Special  Conditions  dohody  majípřednost  před  jejími  přílohami.

Ustanovení  přílohy  I,,General  Conditions"  mají  přednost  před  ostatními  přílohami.

3



Číslo projektu: 11FE20  IPC/CZ/000004  Vzorová  smlouva  pro více příjemců:  prosinec  2018 -  verze LIFE  září 2021

SPECIAL  CONDITIONS

OBSAH

SPECIAL  CONDITIONS 4

OBSAH 4

ČLÁNEK  I.1 PŘEDMĚT  DOHODY .6

ČLÁNEK 1.2 - VSTUP DOHODY  V PLATNOST  A OBDOBÍ JEJíHO PROV ÁDĚNÍ...6

ČLÁNEK  1.3 MAXIMÁLNí  VÝŠE A FORMA  GRANTU 6

ČLÁNEK 1.4 -  VYKAZOV  ÁNÍ - ŽÁDOSTI  O PLATBU A PODKLADY  - PLATBY  A

PLATEBNí  UJEDNÁNÍ 7

1.4.1  Vykazování  a vykazovací  období 7

1.4.2  Žádosti  o další  platby  předběžného  financování  a podklady  k nim........7

1.4.3  Žádosti  o průběžné  platby  a podklady 7

1.4.4 Žádost  o vyplacení  zůstatku  a podklady  k 8

1.4.5 Informace  o vynaložených  kumulativních  výdajích 9

1.4.6  Měna  pro žádosti  o platbu  a finanční  výkazy  a přepočet  na euro........lO

1.4.7  Jazyk  žádostí  o platby,  technických  zpráv  a finančních  výkazů............10

1.4.8  Platby,  které  mají  být  provedeny 10

1.4.9  Předběžná  platba 10

1.4.10  Průběžné  platby .11

1.4.11  Výplata  zůstatku 12

1.4.12  0známení  o dlužných  částkách 12

1.4.13  Úrok z prodlení .12

1.4.14  Měna  plateb 13

1.4.15  Datum  plateb 13

1.4.16  Náklady  na převody  plateb 13

1.4.17  Platby  koordinujícímu  příjemci .13

ČLÁNEK  1.5 - BANKOVNÍ  ÚČET PRO PLATBY 13

4



Číslo projektu: L1FE20 IPC/CZ/000004 Vzorová smlouva pro vice příjemců: prosinec 2018 -  verze LIFE Září  2021

ČLÁNEK 1.6 - SPRÁVCE ÚDAJŮ, KOMUNIKAČNÍ  ÚDAJE STRAN  ........................14

1.6.1  Správce  údajů. .14

1.6.2  Komunikační  údaje  agentury .14

1.6.3  Komunikační  údaje  příjemců 14

1.6.4  Komunikační  údaje  příjemců  po zaplacení  zůstatku

ČLÁNEK 1.7 - SUBJEKTY  PŘIDRUŽENÉ K PŘíJEMCŮM  .........

ČLÁNEK 1.8 - PŘÍJEMCI VE FORMĚ  ...........................................

MEZINÁRODNÍCH  OGANIZACÍ....................................................

ČLÁNEK 1.9 - KONTROLY  A AUDITY..........................................

.14

.15

15

.15

15

ČLÁNEK  I.10 -  ŘEŠENÍ  SPORŮ  S PŘíJEMCl,  KTEŘí  NEJSOU  ČLENY  EU...........16

ČLÁNEK  I.11-ZVLÁŠTNÍ  USTANOVENí  O FINANČNÍ  ODPOVĚDNOSTI  ZA

VYMÁHÁNí  POHLEDÁVEK..........................................................................................16

ČLÁNEK 1.12 - POVINNOST  UZAVŘÍT  DOHODU  0 VNITŘNÍ  SPOLUPRÁC1.......16

ČLÁNEK  1.13 -  ZPŮSOBILOST  NÁKLADŮ  NA ZBOŽÍ DLOUHODOBÉ  SPOTŘEBY

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............................................................................................16

ČLÁNEK  1.14 -  DALŠÍ USTANOVENÍ 0 VYUŽlTí  VÝSLEDKŮ VČETNĚ PRÁV

DUŠEVNÍHO  A PRŮMYSLOVÉHO  VLASTNICTVÍ....................................................16

ČLÁNEK  1.15 -  NEPOUŽITELNOST  ZÁSADY NEZISKOVOSTI...............................17

ČLÁNEK  1.16-ZPŮSOBILOST  PRÁCE DOBROVOLNÍKŮ......................................17

5



ČíSIO projektu: LIFE20 ÍPC/CZ/000004 Vzorová smlouva  pro vice  příjemců:  prosinec  2018  -verze  LIFE  září 2021

ČLÁNEK  I.l  -  PŘEDMĚT  DOHODY

Agentura se rozhodla poskytnout grant za podmínek  stanovených  ve Special  Conditions,

General Conditions a dalších přílohách dohody  na  projekt  s názvem  IP  LIFE  for  Coal  Mining

Landscape  Adaptation,  jak  je  popsáno  v příloze  II.

Podpisem dohody příjemci  přijímají  grant a souhlasí s implementací  projektu  na vlastní
odpovědnost.

ČLÁNEK  I.2  -  VSTUP  DOHODY  V PLATNOST  A OBDOBÍ  JEJÍHO  PROV  ÁDĚNÍ

1.2.1 Dohoda  vstupuje  v platnost  dnem, kdy  ji  podepíše  poslední  smluvní  strana.

1.2.2 Projekt  trvá od l.  12. 2021 (,,datum  zahájenř')  do 31. 12. 2031 (,,datum  ukoričení(').

ČLÁNEK  I.3  -  MAXIMÁLNÍ  VÝŠE  A FORMA  GRANTU

1.3.1  Maximální  výše  grantu  činí  9 499  946  EUR.

1.3.2  Grant  má  podobu:

(a) proplacení  60 %  způsobilých  nákladů  projektu  (,,proplacení  způsobilých  nákladů"),  které  se

odhadují  na 15  833  242  EUR  a které  jsou:

(0 skutečně  vynaložené  náklady  (,,úhrada  skutečných  náUadů")  na následující  kategorie
nákladů  pro  každého  příjemce  a přidružené  subjekty:  osobrff  náklady;  cestovní  náklady

a náklady  na  pobyt;  náklady  na subdodávky  (označované  také  jako,,náklady  na  externí

pomoď');  náklady  na zboží  dlouhodobé  spotřeby:  (odpisy)  náklady  na infrastrukturu

a vybavení,  náklady  na prototypy;  náklady  na nákup  pozemků/  dlouhodobý  pronájem

pozernků  / jednorázové  náhrady  za práva  k užívání  pozemků;  náklady  na spotřebnf

materiál;  ostatní  náklady  (tj.  náklady  vyplývající  z dohody,  cla,  daně  a poplatky);

(i0 ůhrada jednotkových nákladů: vykázána na základě částky uvedené v příloze XII
(,,úhrada  jednotkových  nákladů':)  pro  dobrovolnické  riáklady  v rámci  osobních

nákladů  pro  každého  příjemce  a přidružené subjekty: nepoužfie  se;

(iii)  úhrada  jednorázových  nákladů:  nepoužije  se;

0v) vykázáno na základě paušální sazby: režijní náklady uvedené v příloze III jako pevný
procentní  podíl  způsobilých  přímých  nákladů  s výjimkou  nákladů  na nákup  pozernků/

dlouhodobý  pronájem  pozemků  / jednorázové  náhrady  za práva k užívání  pozemků

(,,úhrada  paušálních  nákladů")  pro každého  pfijemce  a přidružené  subjekty;

(v) úhrada  nákladů  vykázaných  na  základě  obvyklých  postupů  účtování  nák[adů  příjemce:
nepoužije  se;

(b) příspěvek  jednotky:  nepoužije  se;

(c) jednorázový  příspěvek:  nepoužije  se;

(d) paušální  příspěvek:  nepoužije  se.
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ČLÁNEK  I.4  -  VYKAZOV  ÁNÍ  - ŽÁDOSTI  O PLATBU  A PODKLADY  -  PLATBY  A

PLATEBNÍ  UJEDNÁNÍ

1.4.1  Vykazování  a vykazovací  období

(a)  Harmonogram  podávání  zpráv  o projektu  je  uveden  v příloze  II.

(b)  Prodleva  mezi  po  sobě  jdoucími  zprávami  nesmí  být  delší  než  18 měsíců:  nepoužje  se.

(c)  Všechny  zprávy  musí  obsahovat  informace  nezbytné  k tomu,  aby  agentura  mohla

vyhodnotit  stav implementace  projektu,  dodržování  pracovního  plánu,  finanční  stav

projektu  a to, zda  bylo  dosaženo  cílů  projektu  nebo  zda  jsou  stále  dosažitelné.

(d)  Forma  a obsah  zpráv  musí  být  v souladu  s pokyny  vydanými  agenturou,  jak  je  uvedeno  na

internetových  stránkách.  htt s://cinea.ec.euro  a.eu/life  en (správa  projektu).

(e)  Všechny  zprávy  se současně  předkládají  agentuře  a externímu  monitorovacímu  týmu

určenému  agenturou.

Technické  zprávy  včetně  příloh  se předkládají  pouze  v elektronické  podobě,  finanční

zprávy  se předkládajív  papírové  podobě2  i v elektronické  podobě.

(f)  Elektronické  nástroje,  které obsahují  prostorová  data a jsou  vytvářeny  v rámci  projektu

LIFE,  musí  být  v souladu  s nařízením  Komise  (EU)  č. 1253/2013  ze dne 21. října  2013,

kterým  se mění nařízení (EU) č. 1089/2010,  kterým  se provádí  směrnice 2007/2/ES

o zřízení  Infrastruktury  pro prostorové  informace  v Evropské  unii  (INSPIRE).

1.4.2  Žádosti  o další  platby  předběžného  financování  a podklady  k nim

Nepoužije  se.

1.4.3  Žádosti  o průběžné  platby  a podklady

Koordinující  příjemce  musí předložit  žádost o průběžnou platbu do 90 kalendářních dnů po
ukončení  každé  fáze.

K  této  žádosti  je  třeba  přiložit  následující  dokumenty:

(a) průběžnou  zprávu  (,,průběžná  technická  zpráva")  vypracovanou  v souladu s přílohou V,
která  obsahuje:

2 Digitální  podpis  může být akceptován,  pokud je v souladu s nařízením eIDAS (nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU)  č. 910/2014  ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické  transakce  na vnitřnírn  trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES).
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(i) informace  potřebné  k odůvodnění  vykázaných  způsobilých  nákladů;

(ii)  informace  o subdodávkách  podle  čl. II.11.1  písm.  d);

(b) průběžný  finanční  výkaz  (,,průběžný  finanční  výkaz").  Průběžný  finanční  výkaz  musí

obsahovat  konsolidovaný  výkaz  a rozpis  částek  nárokovaných  jednotlivými  příjemci

a jejich  přidruženými  subjekty:

průběžný  finanční  výkaz  musí  být  sestaven  v souladu  se strukturou  odhadovaného

rozpočtu  uvedenou  v příloze  III  a v souladu  s přflohou  VI.;

(c) osvědčení  o finančnďch  výkazech  a podkladových  účtech  (dále  jen  ,,osvědčení

o finančních  výkazech")  pro  každého  příjemce  a pro  každý  přidružený  subjekt  v souladu

s ustanoveními  článku  I.4.4.d:

osvědčení  musí  potvrzovat,  že náklady  vykázané  v průběžném  finančnfm  výkazu

dotyčným  příjemcem  nebo  jeho  přidruženými  subjekty  pro  kategorie  nákladů  hrazených

v souladu  s čl. I.3.2  písm.  a) bodem  i) jsou  skutečné,  přesně  zaznamenané  a způsobilé

v souladu  s dohodou.

Koordinující  příjemce  musí  potvrdit,  že informace  uvedené  v žádosti  o průběžnou  platbu  jsou

úplné,  spolehlivé  a pravdivé.

Koordinující  příjemce  musí  rovněž  potwdit,  že vzniklé  náklady  Ize považovat  za způsobilé
v souladu  s dohodou  a že žádost  o platbu  je doložena  odpovídajícími  podklady,  které lze
předložit  v rámci  kontrol  nebo  auditů  popsaných  v článku  II.27.

I.4.4  Žádost  o vyplacení  zůstatku  a podklady  k ní

Koordinující  příjemce  musí předložit  žádost o vyplacení  zůstatku v souladu s harmonogramem
podávání  zpráv  uvedeným  v příloze  II, nejpozději  však do 90 kalendářních  dnů od data ukončení
projektu.

K  této  žádosti  je  třeba  přiložit  následující  dokumenty:

(a) závěrečnou  zprávu  o implementaci  projektu  (,,závěrečná technická zpráva")
vypracovanou  v souladu  s přílohou  V,  která  obsahuje:

(i) informace  potřebné  k odůvodnění vykázaných způsobilých nákladů nebo
příspěvku  požadované  na základě  jednotkových  nákladů a paušálních částek (pokud
má grant  formu  úhrady  jednotkových  nebo paušálních nákladů nebo jednotkového
nebo  paušálního  příspěvku,  jak  je stanoveno v čl. I.3.2 písm. a) v bodech ii) a iii),
písm.  b) nebo  c));

(ii)  informace  o subdodávkách  podle čl. II.1 1.1 písm. d);

(b) konečný  finančnď  výkaz  (dále jen,,konečný  finanční  výkaz").  Závěrečný finanční výkaz
musí obsahovat  konsolidovaný  výkaz a rozpis částek nárokovaných jednotlivými
příjemci  a jejich  přidruženými  subjekty:
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konečný  finanční  výkaz  musí  být sestaven  v souladu  se strukturou  odhadovaného

rozpočtu  uvedenou  v příloze  III  a v souladu  s přílohou  VI;

(c) souhrnný  finanční  výkaz  (,,souhrnný  finanční  výkaz"):

tento výkaz  musí obsahovat  konsolidovaný  finanční  výkaz  a rozpis  částek vykázaných

nebo požadovaných  každým  příjemcem  a jeho přidruženými  subjekty,  přičemž  se

shrnou  již  dříve  předložené  finanční  výkazy  a příjmy  vytvořené  projektem  uvedeným

v článku  II.25.3  pro každého příjemce  a jeho přidružené  subjekty  jiné  než neziskové

organizace;

souhrnný  finanční  výkaz  musí  být  sestaven  v souladu  s přílohou  VI;

(d) osvědčení  o finančních  výkazech  a podkladových  účtech  (dále  jen  ,,osvědčení

o finančních  výkazech")  pro  každého  příjemce  a pro  každý  přidružený  subjekt,  pokud:

(i)  kumulativní  částka  plateb,  o které  příjemce  žádá  jako  o náhradu

skutečných  nákladů  podle  čl. I.3.2  písm.  a) bodu  i) (a pro  které  dosud  nebylo

předloženo  žádné  osvědčení)  činí  325 000  EUR  nebo  více;

(ii)  maximální  výše  grantu  uvedená  pro  tohoto  příjemce  a jeho  přidružené

subjekty  v  odhadovaném  rozpočtu  jako  úhrada  skutečných  nákladů  činí

750  000  EUR  nebo  více.

Toto  osvědčení  musí  být  vystaveno  schváleným  auditorem  nebo  v případě  veřejných

subjektů  příslušným  a nezávislým  úředníkem  a musí  být  vypracováno  v souladu

s přílohou  VII.

Osvědčenf  musí potvrzovat,  že náklady  vykázané  v závěrečném  finančním  výkazu

dotyčným  příjemcem  nebo jeho  přidruženými  subjekty  pro kategorie  nákladů  hrazených
v souladu  s č1.I.3.2 písm. a) bodem  i) jsou  skutečné,  přesně zaznamenané  a způsobilé

v souladu  s dohodou.

Kromě  toho  musí  osvědčení  potvrzovat,  že příjmy  z projektu  uvedené v článku  II.25.3

byly  vykázány  ve prospěch  příjemců  a přidružených  subjektů  jiných  než neziskových

organizací.

Koordinující  příjemce  musí  potwdit,  že informace  uvedené v žádosti o platbu zůstatku jsou
úplné,  spolehlivé  a pravdivé.

Koordinující  příjemce  musí  rovněž  potvrdit,  že vzniklé  náklady  lze považovat  za způsobilé
v souladu  s dohodou  a že žádost o platbu  je doložena  odpovídajícfmi  podklady, které lze
předložit  v rámci  kontrol  nebo  auditů  popsaných  v článku  II.27.

Koordinující  příjemce  musí dále potvrdit,  že všechny  příjmy uvedené v článku II.25.3 byly
vykázány  za každého  příjemce  a přidružené  subjekty  jiné  než neziskové organizace.

I.4.5  Informace  o vynaložených  kumulativních  výdajích

V případě,  že maximálnf  příspěvek  uvedený  v článku  I.3.1 je vyš.ší než 5 000 000 EUR, pak:
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Kromě  výše uvedených  požadavků  na podávání  zpráv  musí koordinující  příjemce  každoročně
do 30. listopadu  informovat  agenturu  o kumulativních  výdajích,  které příjemcům  vznikly  od

počátečního  data.

Tyto  informace  jsou  vyžadovány  pro  účetní  účely  agentury  a nesmí  být  použity  pro  stanovení

konečné  výše  grantu.

1.4.6  Měna  pro  žádosti  o platbu  a finanční  výkazy  a přepoěet  na  euro

Žádosti  o platbu  a finanční  výkazy  musí  být  vyhotoveny  v eurech.

Příjemci  a přidružené  subjekty  s obecnými  účty  v jiné  měně  než  v eurech  musí  přepočítat

náklady  vzniklé  v jiné  měně  na eura  podle  měsíčního  účetního  kurzu  stanoveného  Komisí

a zveřejněného  na  jejích  internetových  stránkách  (dostupné  na adrese

http://ec.europa.eu/bud5zet/contracts  grants/infocontracts/inforeuro/inforeuroen.cfm)  platného
v den,  kdy  náklady  vznikly,  nebo

podle  měsíční  účetní  sazby  stanovené  Komisí  a zveřejněné  na  jejích  internetových  stránkách

(k  dispozici  na  adrese

http://ec.europa.eu/bud5zet/contracts  grants/info  contractsts/inforeuro/inforeuro  en.cfm)  platné
první  pracovní  den  měsíce  následujícího  po období,  na  které  se vztahuje  příslušný  finanční

výkaz.

Příjemci  a přidružené  subjekty  s obecnými  účty  v eurech  musí  přepočítat  náklady  vzniklé  v jiné

měně  na eura  v souladu  se svými  obvyklými  účetními  postupy.

1.4.7  Jazyk  žádostí  o platby,  technických  zpráv  a finaněních  výkazů

Všechny  žádosti  o platby,  technické  zprávy  a finanční  výkazy  musí  být  předloženy  v angličtině,

s výjimkou  technických  příloh  a podpůrných  dokumentů,  které mohou  být  předloženy

v kterémkoli  úředním  jazyce  Unie.

1.4.8  Platby,  které  mají  být  provedeny

Agentura  musí  koordinujícímu  vůči  příjemci  provést  následující  platby:

první  předběžnou  platbu;

průběžné  platby  na základě  žádosti  o průběžnou  platbu uvedené v č1ánkuI.4.3;

jednu  platbu  zůstatku  na základě  žádosti  o platbu  zůstatku  uvedenou v článku I.4.4.

1.4.9  Předběžná  p}atba

Cílem  předběžného  financování  je poskytnout  příjemcům  finanční prostředky. Předběžné
financování  zůstává  majetkem  Unie do doby, než je zúčtováno  s průběžnými platbami, nebo
pokud  není  zúčtováno  s průběžnými  platbami,  do doby,  než je vyplacen zůstatek.

Agentura  musí  provést  první  předběžnou  platbu ve výši 1899 989,20 EUR3koordinujícímu

3 20 % příspěvku  Unie
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příjemci do 30 kalendářních dnů od vstupu dohody v platnost, s výjimkou případů,  kdy se

použije  článek  II.24.1.

I.4.10  Průběžné  platby

Průběžnými platbami se hradí nebo pokrývají způsobilé náklady vzniklé  při implementaci

projektu během příslušných vykazovaných  období.

Agentura je povinna vyplatit koordinujícímu příjemci dlužnou částku jako průběžnou  platbu  do

90 kalendářních dnů od okamžiku, kdy agentura obdrží dokumenty uvedené  v článku  I.4.3,

s výjirnkou případů, kdy se použije  článek  II.24.1  nebo  II.24.2.

Platba je podmíněna schválením žádosti o průběžnou platbu a přiložených  dokumentů.  Jejich

schválení neznarnená uznání souladu, pravosti, úplnosti nebo  správnosti  jejich  obsahu.

Agentura  vypočítá  dlužnou  částku jako  průběžnou  platbu  takto:

Krok 1 - na způsobilé náklady se použije sazba úhrady a připočtou  se jednotkové,

paušální  a jednorázové  příspěvky;

Krok 2 -  může zcela nebo zčásti vypořádat  předběžné  financování";

Krok 3 -  omezuje celkovou výši předběžného  financování  a průběžných  plateb  na 80 %

maximální  výše  grantu.

I.4.10.1 Krok 1 - Uplatnění sazby úhrady  na způsobilé  náklady  a přičtení  jednotkových,

paušálních  a jednorázových  příspěvků

Tento  krok  se provádí  takto:

(a) Pokud má grant v souladu s čl. I.3.2 pfsm. a) formu úhrady způsobilých nákladů, použi5e
se sazba úhrady  stanovená  v  uvedeném  článku  na  způsobilé  náklady  projektu

schváleného  agenturou  pro příslušné  vykazované  období  a na odpovídajfcí  kategorie

nákladů,  příjemce  a přidružené  subjekty.

(b) Pokud  má  grant  v souladu  s čl. I.3.2  písm.  b) formu  jednotkového  příspěvku,  vynásobí  se

jednotkový  příspěvek  uvedený  v tomto  článku  skutečným  počtem  jednotek  schválených

agenturou  pro příslušné  vykazované  obdobf  a pro přfslušné  přfjemce  a přidružené

subjekty.

(c) Pokud  má grant  v souladu  s čl. I.3.2  písm.  c) formu  jednorázového  příspěvku,  použije

agentura  jednorázovou  částku  uvedenou  v  tomto  článku  pro  příslušné  příjemce

a přidružené  subjekty,  pokud  zjistf,  že přfslušné  úkoly  nebo  část  projektu  byly  v daném

vykazovaném  období  řádně  provedeny  v souladu  s přílohou  I.

(d) Pokud  má grant  v souladu  s čl. I.3.2  písm.  d) formu  paušálního  příspěvku,  použije  se

paušální  sazba uvedená  v tomto  článku  na způsobilé  náklady  nebo na příspěvek

schválený agenturou pro příslušné vykazované období a pro pMslušné přť3emce

a přidružené  subjekty.

Pokud  článek  I.3.2  stanoví  kombinaci  různých  forem  grantu,  musí  se získané  částky  sečíst.

A ':lúčtováni  bude  zahájeno  v okamžiku,  kdy celková  zaplacená  částka  a částka,  která má být

zaplacena,  překročí  80 % příspěvku  Unie.
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1.4.10.2 Krok  2 -  Zúčtování  předběžného financování

Částka předběžného financování, která má být zúčtována, musí  být  odečtena  od částky  získané

po kroku  1.

1.4.10.3 Krok 3 - Omezení výše předběžného financování  a průběžných  plateb  na 80 %

maximálnď  částky  uvedené  v článku  I.3.1

1.4.11  Výplata  zůstatku

Vyplacením zůstatku se uhradí  nebo pokryje  zbývající  část způsobilých  nákladů,  které

příjemcům  vznikly  v souvislosti  s implementaď  projektu.

Pokud je celková  částka dřívějšfch  plateb vyšší než konečná částka grantu  stanovená  v souladu

s článkem II.25,  vyplatí  se zůstatek formou  zpětného  získání  podle  článku  II.26.

Pokud  je ceIková  částka  dřívějších  pIateb  nižší  než  konečná  částka  grantu  stanovená  v souladu

s článkem  II.25,  musí  agentura  vyplatit  zůstatek  do 90 kalendářnfch  dnů  od okarnžiku,  kdy

obdrží  dokumenty  uvedené  v článku  I.4.4,  s výjimkou  případů,  kdy  se použije  článek  II.24.1

nebo  II.24.2.

Platba  je podmměna  schválením  žádosti  o platbu  zůstatku  a přiložených  dokumentů.  Jejich

schválení  neznamená  uznání  souladu,  pravosti,  úplnosti  nebo  správnosti  jejich  obsahu.

Agentura  určí  částku  splatnou  jako  zůstatek  odečtením  celkové  částky  předběžného  financování

a případných  průběžných  plateb  od konečné  částky  grantu  stanovené  podle  článku  II.25.

Částka,  která  má  být  vyplacena,  však  může  být  bez souhlasu  příjemce  započtena  proti  jakékoli

jiné  částce,  kterou  příjemce  dluží  agentuře,  Komisi  nebo  výkonné  agentuře  (v rámci  rozpočtu

EU  nebo  Euratomu),  a to až do výše  maximálního  příspěvku  uvedeného  pro daného  příjemce

v  odhadovaném  rozpočtu  v příloze  III.

1.4.12  0známení  o dlužných  ěástkách

Agentura  musí  zaslat  oznámení  koordinujícímu  příjemci:

(a)  informování  o dlužné  částce  a

(b) upřesnění,  zda se oznámení  týká  další  předběžné  platby, průběžné platby nebo výplaty
zůstatku.

Pro výplatu  zůstatku  musí  agentura  rovněž  uvést  konečnou  výši grantu stanovenou v souladu

s článkem  II.25.

1.4.13  Úrok  z prodlení

Pokud  agentura  nezaplatí  ve stanovené  lhůtě, mají příjemci nárok na úrok z prodlení ve výši

sazby,  kterou  Evropská  centrální  banka používá pro své hlavní refinanční operace v eurech

(,,referenční  sazba"),  zvýšené  o tři a půl bodu. Referenční sazbou je sazba platná první den

měsíce,  v němž  uplyne  lhůta  pro zaplacení, zveřejněná v řadě C Úředriího věstníku Evropské

unie.

Úroky  z prodlenf  nejsou  splatné,  pokud  jsou  všicbni  pří3emci členskými státy Unie (včetně
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orgánů  regionální  a místní  správy  a jiných  veřejných  subjektů  jednajících  jménem  a na účet

členského  státu  pro  účely  dohody).

Pokud  agentura  pozastaví  lhůtu  pro  platbu  podle  článku  II.24.2  nebo  pokud  pozastaví  skutečnou

platbu  podle  článku  II.24.  l,  nelze  tato  opatření  považovat  za případy  opožděné  platby.

Úroky z prodlení  se vztahují  na období  ode dne následujícího  po dni splatnosti  až do dne

skutečné  platby,  jak  je stanoveno  v článku  I.4.  15 včetně.  Při  stanovení  konečné  výše  grantu  ve

smyslu  článku  II.25  agentura  nezohledňuje  splatné  úroky.

Odchylně  od  prvního  pododstavce  platí,  že pokud  je  vypočtený  úrok  nižší  nebo  roven  200  EUR,

musí  být  vyplacen  koordinujícímu  příjemci  pouze  tehdy,  pokud  o to koordinující  příjemce

požádá  do dvou  měsíců  od obdržení  opožděné  platby.

1.4.14  Měna  plateb

Agentura  musí  provádět  platby  v eurech.

1.4.15  Datum  plateb

Platby  agentury  se považují  za provedené  v den,  kdy  jsou  odepsány  z jejího  účtu.

1.4.16  Náklady  na převody  plateb

Náklady  na převody  plateb  se hradí  takto:

(a)  agentura  nese  náklady  na převod  účtované její bankou;
(b)  příjemce  nese náklady  na převod  účtované  jeho bankou;
(c)  strana,  která  způsobila  opakovaný  převod, nese veškeré náklady na opakované převody.

I.4.17  Platby  koordinujícímu  příjemci

Agentura  musí  provádět  platby  koordinujícímu příjemci.

Platby  koordinujícímu  příjemci  zprostí agenturu její platební povinnosti.

ČLÁNEK  I.5  -  BANKOVNÍ  ÚČET PRO PLATBY

Všechny  platby  musí  být  provedeny  na níže  uvedený bankovní účet koordinujícího příjemce:

Název  banky:  UniCredit  Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Přesná  nominální  hodnota držitele účtu: Moravskoslezský kraj

Úplné  číslo  účtu  (včetně  bankovnďch  kódů): CZ98 2700 0000 0021 0598 6274

IBAN:  CZ98  2700  0000  0021 0598  6274
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ČLÁNEK  I.6 -  SPRÁVCE  ÚDAJťJ,  KOMUNIKAČNÍ  ÚDAJE  STRAN

1.6.1  Správce  údajů

Subjektem  jednajícím  jako  správce  údajů  podle  článku  II.7  je:  vedoucí  jednotky  D1.  LIFE

Energy  + LIFE  Climate.

1.6.2  Komunikaění  údaje  agentuiy

Veškerá  sdělení  určená  agentuře  musí  být  označena  identifikačním  číslem  a názvem  projektu

a musí  být  zaslána  na následující  adresu.a

Obyěejná  nebo  doporučená  zásilka  zaslaná  poštou:

Evropská výkonná agentura pro klima, infrastrukturu  a životní  prostředí  (CINEA)
Odbor  D  -  Přírodní  zdroje,  klžma, udržitelná  modrá  ekonomika  a čistá  energie

Jednotka  D1. LIFE  Energy  + LIFE  Climate

W-910

B-1049  Brusel

Expresní  doručení  nebo  doruěení  do vlastních  rukou  proti  podpisu:

Evropská  komise

Evropská výkormá agentura pro klima, infrastrukturu  a žžvotní prostředí  (CINEA)
Jednotka  D1. LIFE  Energy  + LIFE  Climate
Avenue  du Bourget  I

B-1140  Brusel

E-mail:

E-mailová  adresa:  CINEA-LIFE-MONITORING@ec.europa.eu

1.6.3  Komunikaění  údaje  příjemců

Veškerá  sdělení  agentury  příjemcům musí být zasílána na následující adresu:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

projektový  manažer

Moravskoslezský  kraj  (MSK)

28. října  117,  702 18 0strava,  Česká republika

E-mailová  adresa:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1.6.4  Komunikaění  údaje příjemců  po zaplacení  zůstatku

Po vyplacení  zůstatku  musí  být  veškerá  sdělení určená příjemcům zasílána na jejich zákonnou
adresu.
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ČLÁNEK  I.7  -  SUBJEKTY  PŘIDRUŽENÉ  K  PŘÍJEMCŮM

Nepoužije  se.

ČLÁNEK  I.8  -  PŘÍJEMCI  VE  FORMĚ

MEZINÁRODNÍCH  OGANIZACÍ

Nepoužije  se.

ČLÁNEK  I.9  -  KONTROLY  A AUDITY

Odchylně  od čl. 11.27  odst.  3 General  Conditions,  bez ohledu  na to, zda  jsou  kontroly,  audity

nebo hodnocení  zahájeny  před  nebo  po vyplacení  zůstatku,  může  být  koordinující  příjemce

požádán,  aby  shromažd'oval  informace  týkající  se přidružených  příjemců  a poskytl  je agentuře

nebo  jinému  externímu  subjektu,  který  k tomu  byl  pověřen.

Na žádost  agentury  nebo jiného  jí pověřeného  externího  subjektu  poskytne  koordinující

příjemce  neprodleně  výše uvedené  informace,  včetně  informací  o dotyčných  přidružených

příjemcích.  V  tomto  případě  nese koordinující  příjemce  odpovědnost  za získání  a ověření  těchto

informací  před  jejich  předáním  agentuře,  jak  je  stanoveno  v č1.II.2.3  písm.  b) bodě  ii).

V takovém  případě  se provede  rozporný  audit  podle  článku  11.27.5  s koordinujícím  příjemcem,

který  bude  požádán  o předložení  připomínek  přidružených  příjemců,  jichž  se kontrola,  audit

nebo  hodnocení  týká.

Tím  není  dotčeno  právo  agentury  nebo  jiného  externího  subjektu,  který  je jí pověřen, provádět
audity  bud' u jednoho,  nebo u několika  přidružených  příjemců. V tomto případě poskytují
informace  přímo  přidružení  příjemci.

1



Čislo projektu: L1FE20)PC/CZ/000004 Vzorová  smlouva  pro vice  přijemců:  prosinec  2018  -  verze LIFE  záři 2021

ČLÁNEK I.lO  -  ŘEŠENÍ  SPORŮ S PŘÍJEMCI,  KTEŘÍ  NEJSOU  ČLENY  EU

Nepoužije  se.

ČLÁNEK I.l1  - ZVLÁŠTNÍ  USTANOVENÍ  O FINANČNÍ  ODPOVĚDNOSTI  ZA

VYMÁHÁNÍ  POHLEDÁVEK

Finanční odpovědnost každého příjemce je omezena  na jeho  vlastní  dluh,  včetně  jakékoli

částky, kterou agentura neoprávněně zaplatila jako příspěvek na náklady vzniklé je3ím
přidruženým  subjektům.

Ustanovení  čl.  II.26.3  písm.  c) se nepoužije.

ČLÁNEK  I.12 -  POVINNOST  UZAVŘÍT  DOHODU  O VNITŘNÍ  SPOLUPRÁCI

Příjemci musf  uzavřít interní  dohodu  o spolupráci,  která  obsahuje  ustanovení  o řízení,  provozu

a koordinaci  příjemců  a provádění  projektu.

ČLÁNEK  I.13 -  ZPŮSOBILOST  NÁKLADŮ  NA  ZBOŽÍ  DLOUHODOBÉ  SPOTŘEBY

Jako  výjimka  z čl. II.19.2  písm.  c) jsou  plné  náklady  na nákup  vybavenf  a infrastruktury

způsobilé  za následujících  podmfnek:

(a) V případě  integrovaných  projektů  LIFE  se za způsobilé  v plné  výši  považují

náklady  na  nákup  zboží  dlouhodobé  spotřeby,  které  je  neodmyslitelně  spojeno

s implementací  projektu  a které  se v průběhu  trvání  projektu  ve značné  míře  používá.

Tato  způsobilost  je  podmíněna  tím,  že se koordinující  příjemce  a přidružení  příjemci

zaváží,  že po skončení  integrovaného  projektu  spolufinancovaného  v rámci  programu

LIFE  budou  tyto  statky  nadále  definitivně  a výhradně  přidělovat  na činnosti  provádějící

cílový  plán.

Tento  závazek  musí  přesahovat  konec  projektu  a pokrývat  alespoň celou dobu
ekonomické  životnosti  zboží.

(b) U protofflpů  je možné spolufinancovat 100 % nákladů na nákup jejich součástí.
Protofflp  nesmí být používán ke komerčním účelům po dobu stanovenou v článku I.2.2.
Pokud  by prototyp  nebo  některá  z jeho  součástí  byly v průběhu projektu použity ke
komerčnďm  účelům  (tj.  prodány,  pronajaty  nebo  použity  k výrobě zboží či služeb), musí
to být  oznámeno.  Náklady  na vytvoření  prototypu  se pak odepisují podle pravidel
platných  pro  nákup  nového  nebo  použitého  vybavení  a infrastruktury. Veškeré
související  příjmy  by  měly  být  přiznány.

ČLÁNEK  I.14  - DALŠÍ  USTANOVENÍ  O VYUŽITÍ  VÝSLEDKŮ VČETNĚ PRÁV
DUŠEVNÍHO  A  PRŮMYSLOVÉHO  VLASTNICTVÍ

V souladu  s článkem II.9.3, podle něhož Unie získává práva na využití  výsledků projektu, lze
tyto  výsledky využívat některým z následujících způsobů:

(a) distribuce  veřejnosti  v tištěné  podobě, v elektronické nebo digitální podobě, na
internetu  včetně  sociálních  sítí  jako  soubor  ke stažení nebo bez možnosti stažení;
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(b)  komunikace  prostřednictvím  tiskových  informačních  služeb;

(c)  zařazení  do široce  přístupných  databází  nebo  indexů,  například  prostřednictvím

portálů  s otevřeným  přístupem  nebo  otevřených  dat,  nebo  podobných  úložišt',  at' už

volně  přístupných  nebo  přístupných  pouze  na základě  předplatného;

(d) upravení  nebo  přepsání  výsledků  projektu,  včetně  zkrácení,  shrnutí,  úpravy  obsahu,

opravy  technických  chyb  v obsahu  a další  vložení  dle  potřeby;

(e) vyjmutí  a vložení  metadat,  legend  nebo  jiných  grafických,  vizuálních,  zvukových

nebo  slovních  prvků  a další  vložení  do  výsledků  projektu  dle  potřeby;

(f)  vyjmutí  části  (např.  zvukové  nebo  video  soubory),  rozdělenf  na  části  nebo  sestavení

výsledků  projektu;

(g)  příprava  odvozených  děl  z výsledků  projektu;

(h)  překlad,  vkládání  titulků,  dabování  výsledků  projektu:

-  všechny  úřední  jazyky  EU

(i)  udělení  licence  nebo  sublicence  třetím  stranám,  včetně  již existujících  licenčních
práv,  k  jakémukoli  právu  nebo  způsobu  využití  uvedenému  v písmenech a) až i) článku
II.9.3  General  Conditions  a v písmenech  a) až h) výše.

Příjemci  musí zajistit, aby Unie měla práva na užívání uvedená v General Conditions
a v písmenech  a) až i) výše po celou dobu trvání příslušných práv průrnyslového nebo
duševního  vlastnictví.

ČLÁNEK  I.15  -  NEPOUŽITELNOST  ZÁSADY NEZISKOVOSTI

V souladu  s čl. II.25.3  písm.  b) se zásada neziskovosti nevztahuje na následujícího příjemce,
který  je  neziskovou  organizací:

-  Nadace  Partnerství.

ČLÁNEK  I.16 -  ZPŮSOBILOST  PRÁCE DOBROVOLNÍKŮ

Odchylně  od  čl. II.19.4 písm. i) lze hodnotupráce  dobrovolníkůvykázatjako způsobilé náklady
ve formě  jednotkových  nákladů v souladu s čl. I.3.2 písm. a) bodem ii). Tyto náklady nesmí
překročit  limit  uvedený v čl. II.25. l písm. b).
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PODPISY

Za  koordinujícího  příjemce

Ivo  Vondrák,  guvernér,

V Ostravě,  dne

Ve  dvojím  vyhotovení  v angličtině

Za  agenturu

Christian  Strasser,  vedoucí  oddělení,

V Bruselu,  dne
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ČÁST A -  PRÁVNÍ  A SPRÁVNÍ  USTANOVENÍ

ČLÁNEK  II.l  -  DEFINICE

Pro účely této dohody platí následující  definice:

,,Projekt":  soubor činností nebo akcí, na které je grant  poskytnut  a které  mají  být  provedeny

příjemci,  jak  je  popsáno  v příloze  II.

,,Porušení povinností": nesplnění jedné nebo vice smluvních povinností ze strany přr3emce.

,,Důvěrná  informaee"  nebo ,,dokument":  jakákoli  informace  nebo dokument  (v jakémkoli

formátu),  který kterákoli  ze stran obdržela od druhé strany nebo ke kterému  kterákoli  ze stran

získala přístup v souvislosti  s prováděním  této dohody a který kterákoli  ze stran  pfsemně

označila  za důvěrný.  Nezahrnuje  informace,  které jsou  veřejně  dostupné.

,,Střet  zájmů":  situace, kdy je nestranná a objektivní  implementace dohody  příjemcem

ohrožena z důvodů souvisejícfch s rodinným citovým životem,  politickou  nebo  národní

spřízněností, ekonomickým  zájmem nebo jakýmkoli  jiným  zájmem sdíleným  s agenturou  nebo

jakoukoli  třetí stranou  související  s předmětem  dohody.

,,PMmé  náklady":  specifické  náklady,  které  jsou  přímo  spojeny  s implementací  projektu,  a lze

je  tedy  k němu  přímo  přiřadit.  Nesmí  zahrnovat  žádné  nepřímé  náklady.

,,Vyšší  moc":  jakákoli  nepředvídatelná,  výjimečná  situace  nebo  událost,  kterou  strany  nemohou

ovlivnit  a která  brání  kterékoli  z nich  ve splnění  některého  z jejich  závazků  vyplývajících  z této

dohody,  kterou  nelze  přičíst  chybě  nebo  nedbalosti  na jejich  straně  nebo  na  straně

subdodavatelů,  přidružených  subjektů  nebo třetích  stran,  které  obdržely  finanční  podporu,

a která  se ukáže  jako  nevyhnutelná  navzdory  vynaložení  náležité  péče. Jako na vyšší  moc se

nelze  odvolávat  na pracovnf  spory,  stávky,  finanční  potíže  nebo  jakékoli  neplnění  služeb,

závady  na zařízení  nebo  materiálu  nebo zpoždění  při  jejich  poskytování,  pokud  nevyplývají

přimo  z příslušného  připadu  vyšší  moci.

,,Formální  oznámení":  forma  komunikace  mezi  stranami  provedená  písemně  poštou  nebo

elektronickou  poštou,  která  poskytuje  odesílateli  přesvědčivý  důkaz,  že zpráva  byla  doručena

určenému  příjemci.

,,Podvod":  jakékoli  jednání  nebo  opomenutí  týkající  se použití  nebo  předložení  nepravdivých,

nesprávných  nebo  neúplných  prohlášení  nebo  dokumentů,  jehož  důsledkem  je zpronevěra  nebo

neoprávněné  zadržení  finančních  prostředků  nebo majetku  z rozpočtu  Unie,  nezveřejnění

informací  v  rozporu  se zvláštní  povinností  se stejným  důsledkem  nebo zneužití  těchto

finančních  prostředků  nebo  majetku  pro  jiné  účely,  než  pro  které  byly  původně  poskytnuty.

,,Závažné  profesní  pochybení":  porušení  platných  právních  předpisů  nebo etických  norem

profese,  ke které  osoba  nebo subjekt  patří,  nebo jakékoli  protiprávní  jednání osoby nebo

subjektu,  které  má  dopad  na profesní  důvěryhodnost,  pokud  takové jednání  znamená protiprávni

úmysl  nebo  hrubou  nedbalost.

,,Období  implementace":  obdoM  implementace  činností,  které  jsou součástí projektu,  jak  je

uvedeno  v článku  I.2.2.

23



Číslo  projektu:  L}FE20  1PC/CZ/000004  Vzorová  smlouva  pro více příjemců:  prosinec  2018  -  verze LíFE  Září 2021

,,Nepřímé  náklady":  náklady,  které  nejsou  specifickými  náklady  přímo  spojenými

s implementací  projektu,  a proto  je nelze  přímo  přiřadit  k projektu.  Nesmí  zahrnovat  žádné

náklady,  které  lze identifikovat  nebo  vykázat  jako  způsobilé  přímé  náklady.

,,Nesrovnalosti":  jakékoli  porušení  ustanovení  práva  Unie  vyplývající  z jednání  nebo

opomenutí  příjemce,  které  má  nebo  by mohlo  rnít  za následek  poškození  rozpočtu  Unie.

,,Maximální  výše  grantu":  maximální  příspěvek  EU  na projekt,  jakje  definován  v článku  I.3.  l.

,,Předběžný  materiál":  jakýkoli  materiál,  dokument,  technologie  nebo know-how,  které

existují  předtím,  než  je  příjemce  použije  pro  vytvoření  výsledku  při  implementaci  projektu.

,,Již  existující  právo":  jakékoli  právo  průmyslového  a duševního  vlastnictví  k již  existujícímu

materiálu;  může  spočívat  ve vlastnickém  právu,  licenčním  právu  a/nebo  právu  na užívání,  které

náleží  příjemci  nebo  jiným  třetím  stranám.

,,Spřízněná  osoba":  jakákoli  osoba,  která  je oprávněna  zastupovat  příjemce  nebo  přijímat

rozhodnutí  jeho  jménem.

,,Datum  zahájení":  datum  zahájení  implementace  projektu  podle  článku  I.2.2.

,,Subdodavatelská  smlouva":  veřejná  zakázka  ve smyslu  článku  II.lO,  která  se vztahuje  na

provádění  úkolů,  jež  jsou  součástí  projektu,  jak  je  popsáno  v příloze  II, třetí  stranou.

ČLÁNEK  II.2  -  OBECNÉ  POVINNOSTI  A ROLE
PŘÍJEMCŮ

II.2.1  0becné  povinnosti  a úloha  příjemců

Příjemci:

(a) jsou  společně  a nerozdílně  odpovědní za implementaci projektu v souladu s touto
dohodou.  Pokud  příjemce  nerealizuje svou část projektu , přechází odpovědnost za
implementaci  této  části  na ostatní příjemce (avšak bez navýšení maximální  částky grantí);

(b)  musí  společně  nebo  jednotlivě  dodržovat  všechny právní povinnosti, které jim ukládá
platné  právo  EU,  mezinárodní  a vnitrostátní  právo;

(C) musí  přijmout  vhodná  internď opatření k řádné implementaci  projektu.  Ujednání musí být
v souladu  s podmínkami  dohody. Pokud je to stanoveno ve Special Conditions, musí mft
tato  opatření  formu  interní dohody o spolupráci mezi příjemci;

(d)  vedou  aktuální  účetnictví  v souladu s obvyklými  účetnfmi zvyklostmi, které jim ukládají
zákony  a stávající  předpisy;

(e)  vrárnciprojektunevystupujíjakosubdodavate1nebododavate5inéhopříjemce;

(f)  finančně  přispívajf  na projekt.
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11.2.2  0becné  povinnosti  a úloha  každého  příjemce

Každý  přidružený  příjemce  musí:

(a)  neprodleně  informovat  koordinujícího  příjemce  o jakékoli  změně,  která  by  mohla  ovlivnit

nebo  zpozdit  implementaci  projektu  a o které  příjemce  ví, a v případě  integrovaných

projektů  LIFE  Nature  o jakékoli  činnosti  třetích  stran, která  by mohla  mít  významný

negativní  dopad  na lokality/druhy,  na něž je projekt  zaměřen,  a případně  přijmout

opatření,  která  by třetí  strany  přiměla  od takové  činnosti  upustit;

(b)  neprodleně  informovat  koordinátora:

(i)  o jakékoli  změně  své právní,  finanční,  technické,  organizační  nebo  vlastnické  situace

a o jakékoli  změně  svého  názvu,  adresy  nebo  právního  zástupce;

(ii)  o jakékoli  změně  právní,  finanční,  technické,  organizační  nebo  vlastnické  situace

svých  přidružených  subjektů  a o jakékoli  změně  jejich  názvu,  adresy  nebo  právnffio

zástupce;

(iii)  o jakékoli  zrněně  týkající  se situací  vyloučení  uvedených  v článku  136  nařízení  (EU)

2018/1046,  a to i v případě  svých  přidružených  subjektů;

(c)  včas  předložit  koordinujícímu  příjemci:

(i)  údaje  potřebné  k vypracování  zpráv,  finančních  výkazů  a dalších  dokumentů

stanovených  v dohodě;

(ii) všechny  dokumenty  nezbytné  pro audity,  kontroly  nebo hodnocení podle článku
II.27;

(iii)  jakékoli  jiné  informace,  které mají být agentuře  poskytnuty  podle  dohody,
s výjirnkou  případů,  kdy  dohoda  vyžaduje,  aby tyto  informace  agentuře poskytl
přímo  příjemce.

11.2.3  0becné  povinnosti  a úloha  koordinujícího  příjemce

Koordinující  příjemce:

(a)  musí  sledovat  prováděnď  projektu,  aby se ujistil,  že je prováděn  v souladu s podmfnkami
dohody;

(b)  je prostředníkem  pro veškerou komunikaci  mezi příjemci a agenturou, pokud není
v dohodě  stanoveno  jinak.  Koordinující  příjemce  zejména:

(i)  musí  neprodleně  informovat  agenturu:

- o jakékoli  změně  jména, adresy, právního zástupce kteréhokoli z příjemců nebo
jejich  přidružených  subjektů;

- o jakékoli  zrněně  právní,  finanční,  technické,  organizační  nebo vlastnické situace
kteréhokoli  z příjemců  nebo jejich  přidružených  subjektů;
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- o všech událostech  nebo okolnostech,  o nichž  je koordinující  příjemce  informován

a které by mohly  ovlivnit  nebo zpozdit  implementaci  projektu;

- v případě integrovaných  projektů  LIFE  Nature o jakékoli  činnosti  třetích  stran,

která by mohla mít významný  negativní dopad na lokality/druhy,  na něž  je projekt

zaměřen, a případně přijmout  opatření, která by třetí strany přesvědčila,  aby od
takových  činností  upustily;

(ii) odpovfdá  za to, že agentuře poskytne veškeré dokumenty  a informace  požadované

podle dohody, pokud není v dohodě stanoveno jinak. Pokud jsou  požadovány

informace od ostatních příjemců,  je koordinující  příjemce odpovědný  za získání

a ověření těchto informací  před jejich  předáním  agentuře;

(c)  musí  učinit  příslušná  opatření  pro  poskytnutí  finančních  záruk  požadovaných  v rámci
dohody;

(d) musí  vypracovat  žádosti  o platbu  v souladu  s dohodou;

(e)  pokud  je určen  jako  jediný  příjemce  plateb  jménem  všech  přfjemců,  musí  zajistit,  aby

všechny  příslušné  platby  byly  provedeny  do 30 dnů  od obdržení  finančních  prostředků

vyplacených  agenturou,  pokud  nedojde  k odůvodněnému  zpoždění.  Koordinující

příjemce  informuje  agenturu  o rozdělení  příspěvku  Unie;

(f)  nese odpovědnost  za poskytnuť  všech  potřebných  dokumentů  v případě  kontrol  a auditů

zahájených  před  vyplacením  zůstatku  a v případě  hodnocení  podle  článku  II.27,  jakož  i za

uchovávánď kopií  všech podkladů  všech souvisejících  přr3emců po dobu nejméně pěti let
po vyplacení  zůstatku.

Koordinující  příjemce  nesmí  zadat  žádnou  část svých  úkolů  popsaných  v písmenech  a) až f)
ostatním  příjemcům  nebo  jiné  straně.

II.2.4  Úloha  externího  monitorovacího  týmu

Pro  sledování  projektu  agentura  vybrala  externí  monitorovací  tým (dále jen  ,,externí
monitorovacf  fým"),  který  jí  pomáhal  sledovat  a hodnotit  průběh  projektů  a jejich  soulad se
skutečně  vynaloženými  náklady.

Externí  morútorovací  tým  není oprávněn  přijímat  žádná rozhodnutí jménem agentury.
Doporučení  nebo  prohlášení,  které  externí  monitorovací  tým poskytl  příjemcům,  nelze vykládat
jako  stanovisko  agentury.
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ČLÁNEK II.3  - KOMUNIKACE  MEZI  STRANAMI

11.3.1 Forma  a prostředky  komunikace

Veškerá sdělení  týkající  se dohody  nebo  jejího  provádění  musí:

(a) být  písemná  (v papírové"  nebo  elektronické  podobě);

(b) být  označena  číslem  dohody  a zkratkou  a

(c) se provádět  pomocí  komunikačních  údajů  uvedených  v článku  I.6.

Pokud strana požádá o písemné potvrzení elektronické komunikace v přiměřené  lhůtě,  musí

odesílatel co nejdříve poskytnout originál  podepsané  papírové  verze  komunikace.

Před přímou komunikací  s agenturou  se koordinujfcf  příjemce  poradf  s externím  momtorovacím

týmem. Veškerá korespondence  týkající  se dohody  nebo  jejího  provádění,  kterou  koordinující

příjemce  zasílá  agentuře,  se současně  zasílá  exterriímu  monitorovacímu  týmu.

Formální oznámení se zasflají doporučeným  dopisem  s doručenkou  nebo  rovnocenným

způsobem  nebo  rovnocennými  elektronickými  prostředky.

11.3.2  Datum  komunikace

Jakákoli komunikace  se považuje  za uskutečněnou  v okamžiku,  kdy  ji  přijímající  strana  obdrží,

pokud dohoda  nestanoví,  že se komunikace  považuje  za uskutečněnou  v den, kdy  byla

komunikace  odeslána.

E-mail  se považuje  za doručený  přijímající  straně  v den úspěšného  odeslání  tohoto  e-mailu,

pokud  je odeslán  na e-mailovou  adresu  uvedenou  v článku  I.6. Odesílající  strana  musí  být

schopna  prokázat  datum  odeslání.  Pokud  odesílající  strana  obdrží  zprávu  o nedoručení,  musí

vynaložit  veškeré  úsilí,  aby zajistila,  že druhá  strana  sdělení  e-mailem  nebo  poštou  skutečně

obdrží.  V takovém  případě  není  odesílající  strana  považována  za osobu,  která  porušila  svou

poviru'iost  odeslat  takové  sdělení  ve stanovené  Ihůtě.

Pošta  zaslaná  agentuře  prostřednictvím  poštovních  nebo kurýrních  služeb  se považuje  za

doručenou  agentuře  v den,  kdy  ji  zaeviduje  jednotka  uvedená  v článku

1.6.2  nebo  v den, kdy  ji  obdrží  externí  monitorovací  tým,  podle  toho,  které  z těchto  dat  nastane

pozdějí.

Formální  oznámerú  se považují  za přijatá  přijímající  stranou  v den přijeť  uvedený  v dokladu,

který  obdržela  odesílající  strana,  že zpráva  byla  doručena  určenému  příjemci.

ČLÁNEK  II.4  -  ODPOVĚDNOST  ZA ŠKODU

11.4.1  Agenturanemůžebýtčiněnaodpovědnouzajakoukoliškoduzpůsobenounebovzniklou

5 Dígitální  podpis  může být akceptován,  pokud  je v souladu  s nařízením  elDAS  (nařízení  Evropského

parlamentu  a Rady (EU) č. 910/2014  ze dne 23. července  2014 o elektronícké identifikaci a službách

vytvářejících  důvěru  pro elektronické  transakce  na vnítřním  trhu,  kterým se ruší směrnice

1999/93/ES).
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kterémukoli z příjemců, včetně  jakékoli škody  způsobené  třetím  stranám  v důsledku

nebo  během  implementace  projektu.

11.4.2 S výjimkou  případů vyšší wwcj jsou přfjemci povinni  nahradit  agentuře  veškerou  škodu,

která jí vznikne v důsledku implementace projektu  nebo proto,  že projekt  nebyl

realizován  v plném  souladu  s dohodou.

ČLÁNEK  II.5  -  STŘET ZÁJMŮ

11.5.1 Příjemci musí přijmout veškerá nezbytná opatření,  aby zabránili  jakémukoli  střetu

zájmů.

11.5.2 Příjemci musí agenturu neprodleně informovat o jakékoli situaci,  která  představuje  nebo

může vést ke střetu zájmů. Musí neprodleně podniknout  všechny  nezbytné  kroky

k nápravě  této  situace.

Agentura může ověřit,  zda jsou  přijatá  opatření  vhodná,  a může  požadovat,  aby byla  ve

stanovené  l-hůtě přijata  další  opatření.

ČLÁNEK  II.6  -  DŮVĚ,RNOST

11.6.1 Během  implementace  projektu  a po dobu  pěti  let  po vyplacení  zůstatku  musí  strany

zachovávat důvěrnost veškerých důvěrných irxformací a dokumentů.

11.6.2 Důvěrné informace a dokumenty mohou strany použít k jinému účelu než ke splnění
svých  povinností  podle  této  dohody  pouze  tehdy,  pokud  k tomu  předem  obdrží  písemný

souhlas  druhé  strany.

11.6.3  Povinnost  důvěrnosti  neplatí,  pokud:

(a)  zveřejňující  strana  souhlasí  s tím,  že druhou  stranu  těchto  povinností  zprostí;

(b) se důvěrrxé informace staly nebo stanou veřejně dostupnými, aniž by došlo k porušení
povinnosti  mlčenlivost;

(c) zveřejnění důvěrných ž4ormací rxebo dokumentů je vyžadováno zákonem;

(d) agentura sdflf důvěrné informace nebo dokumenty s Evropskou komisí.

11.6.4  Externí  monitorovací  tým se řídí  stejnými  pravidly  důvěrnosti,  jaká  jsou  stanovena  pro

přÍjemce  a agenturu.

ČLÁNEK  II.7  -  ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH  '[JDAJŮ

II.7.I  Zpracování  osobních  údajů  agenturou

Veškeré  osobní  údaje  obsažené  v dohodě  musí  agentura  zpracovávat v souladu s nařízením (EU)

2018/1725."

6 Nařízení  Evropského  parlamentu  a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických

osob v souvislosti  se zpracováním  osobních údajů orgány, ínstitucemi a jínými subjekty Uníe a o

volném  pohybu  těchto  údajů,  kterým  se ruší nařízení  (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.
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Tyto údaje  musf  zpracovávat  správce  údajů  uvedený  v článku  I.6.1 výhradně  za účelem

provádění,  řízení  a monitorování  dohody  nebo  ochrany  finančních  zájmů  EU,  včetně  kontrol,

auditů  a šetření  podle  článku  II.27.

Příjemci  mají  právo  na přístup  ke svým  osobním  údajům,  jejich  opravu  nebo  výmaz  a právo  na

omezerrí,  případně  právo  na přenositelnost  údajů  nebo  právo  vznést  námitku  proti  zpracování

údajů  v souladu  s nařízením  (EU)  č. 2018/1725.  Za  tímto  účelem  musí  zaslat  veškeré  dotazy

týkající  se zpracování  svých  osobních  údajů  správci  údajů  uvedenému  v článku  I.7.  l.

Příjemci  se mohou  kdykoli  obrátit  na Evropského  inspektora  ochrany  údajů.

II.7.2  Zpracování  osobních  údajů  příjemci

Příjemci  musí  zpracovávat  osobní  údaje  podle  této dohody  v souladu  s platnými  právními

předpisy  EU a vnitrostátními  právními  předpisy  o ochraně  údajů  (včetně  povolení  nebo

oznamovacích  povinností).

Příjemci  mohou  svým  zaměstnancům  umožnit  přístup  pouze  k údajům,  které  jsou  nezbytně

nutné  pro  provádění,  správu  a monitorování  dohody.  Příjemce  musí  zajistit,  aby se pracovníci

pověření  zpracováním  osobních  údajů  zavázali  k mlčenlivosti  nebo  měli  odpovídající  zákonnou

povinnost  mlčenlivosti.

Příjemci  musí  přijmout  vhodná  technická  a organizační  bezpečnostní  opatření  s ohledem  na

rizika  spojená  se zpracováním  a na povahu,  rozsah,  kontext  a účely  zpracování  dotyčných

osobních  údajů.  Tím  se podle  potřeby  zajistí:

(a) pseudonymizace  a šifrování  osobních  údajů;

(b) schopnost  zajistit  neustálou  důvěrnost, integritu,  dostupnost  a odolnost  systémů a služeb
zpracovánÍ;

(c) schopnost  obnovit  dostupnost  osobních  údajů a přístup k nim včas v případě fyzických
či technických  incidentů;

(d) proces  pravidelného  testování,  posuzování  a hodnocení účinnosti technických
a organizačních  opatření zavedených  pro zajištění bezpečnosti zpracování;

(e) opatření  na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením,
ztrátou,  změnou,  neoprávněným  zveřejněním nebo zpřístupněním osobních údajů
přenášených,  uchovávaných  nebo jinak  zpracovávaných;

(f) aby  při  předávánď  osobních údajů a přepravě pamět'ových  médií nemohlo dojít k jejich
neoprávněnému  čtení, kopírování  nebo vymazání;

(g)  navržení  organizační  struktury  tak, aby splňovala  požadavky  na ochranu údajů.

ČLÁNEK  II.8  -  ZVIDITELNĚNÍ  FINANCOV  ÁNÍ ODBORŮ

II.8.1  Informace  o financování  Unie  a používání  programu LIFE a loga Natura 2000

a) Pokud  agentura  nepožádá  nebo nesouhlasí s něčím jiným, musí veškerá sdělení nebo
publikace,  které  příjemci  společně  nebo jednotlivě učiní a které se týkají projektu, a to i na
konferencfch,  seminářích  nebo v jakýchkoli  informačních či propagačních materiálech
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(jako  jsou  brožury,  letáky,  plakáty,  prezentace,  v elektronické  podobě  atd.):

i. uvést,  že projekt  obdržel  finanční  prostředky  od Unie;  a

ii.  zobrazit  logo  programu  LIFE  (příloha  II  nařízení  programu  LIFE,

https://cinea.ec.europa.eu/life/cornmunication-zdpr-rules  enV případě  audiovizuální

materiál, titulky  na začátku  a/nebo  na konci  musí  obsahovat  výslovnou  slyšitelnou

a čitelnou  zmínku  o finanční  podpoře  programu  LIFE  (např.  ,,S přispěním  programu
LIFE  Evropské  unie").

Veškeré  zboží  dlouhodobé  spotřeby  pořízené  v rámci  projektu  musí  být  označeno  logem

LIFE,  pokud  agentura  nestanoví  jinak.

Pokud  je logo  programu  LIFE  zobrazeno  ve spojení  s jiným  logem,  musí  být  náležitě

zvýrazněno.

Povinnost  uvádět  logo  programu  LIFE  nezakládá  příjemcům  právo  na jeho  výhradní

používání.  Příjemci  si nesmí  přivlastnit  logo  programu  LIFE  ani žádnou  podobnou

ochrannou  znárnku  nebo  logo,  a to ani  registrací,  ani  žádným  jiným  způsobem.

Pro účely  prvního,  druhého  a třetího  pododstavce  a za podrnínek  v nich  uvedených  mohou

příjemci  používat  logo  programu  LIFE,  aniž  by  předem  získali  povolenď  agerítury.

Pro  projekty  v lokalitách  Natura  2000  nebo  projekty  přispívající  k integritě  sítě  Natura  2000

platí  povinnosti  týkající  se loga  programu  LIFE  i pro  logo  Natura  2000

(https://cinea.ec.europa.eu/life/cornmunication-gdpr-ru1es  en).  Význam  projektu  pro

vytvořerú  soustavy  Natura  2000  musí  být  popsán  na informačních  tabulfch  a internetových

stránkách.

b)Koordinující  příjemce  vytvoří  žnternetové stránky projektu nebo využije stávající
internetové  stránky  alespoň  v jednom  úředním  jazyce Ewopské  unie pro šíření informací
o činnostech,  pokroku  a výsledcích  projektu.  Ve zprávách se uvede internetová  adresa, na
které  jsou  veřejnosti  k dispozici  hlavní výsledky  projektu.  Tato internetová  stránka bude
online  nejpozději  šest měsíců po datu zahájení, jak je uvedeno v článku I.2.2, bude
pravidelně  aktualizována  a bude uchovávána  po dobu nejméně pěti let po skončení projektu.
Shrnutí  projektu  v anglickém  jazyce, včetně jména a kontaktních  údajů koordinujícího
přr3emce, bude uvedeno na internetových stránkách programu LIFE a zpřístupněno široké
veřejnosti.

c) Příjemci  umístí a udržují  informační  tabule s popisem projektu v mfstech, kde se projekt
realizuje,  na strategických  místech přístupných  a viditelných  pro verelnost.

II.8.2  Prohlášení  o vyloučení  odpovědnosti  agentury

Ve všech  sděleních  nebo  publikacích  týkajících se projektu, které příjemci společně nebo
jednotlivě  učiní  v jakékoli  formě  a jakýmikoli  prostředky, musí být uvedeno:

(a)  že odráží  pouze  názor  autora;  a
(b) že agentura  neodpovídá  za jakékoli  použití  informací,  které obsahuje.
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ČLÁNEK  II.9  -  .Ň,  EXISTUJÍCÍ  PRÁVA  A VLASTNICTVÍ  A  VYUŽITÍ  VÝSLEDKŮ

(VČETNĚ,  PRÁV  DUŠEVNÍHO  A PRŮMYSLOVÉHO  VLASTNICTVÍ)

11.9.1  Vlastnictví  výsledků  příjemci

Příjemci  si ponechávají  vlastnictví  výsledků  projektu,  včetně  práv  průmyslového  a duševního

vlastnictví,  a zpráv  a dalších  dokumentů,  které  se k němu  vztahují,  pokud  není v dohodě

stanoveno  jinak.

S cílem  podpořit  používání  technik  nebo  modelů  příznivých  pro  životní  prostředí  jsou  příjemci

vybízeni  k tomu,  aby  v celé  Unii  zpřístupnili  veškeré  dokumenty,  patenty  a la'iow-how,  které

jsou  přímým  výsledkem  implementace  projektu,  a to za nediskriminačních  a přiměřených

obchodních  podmínek.

11.9.2  Dříve  existující  práva

Pokud  agentura  zašle  příjemcům  písemnou  žádost,  v níž  uvede,  které  z výsledků  hodlá  použít,

musí  příjemci:

(a)  sestavit  seznam  s uvedením  všech  již  existujících  práv  zahrnutých  do těchto  výsledků  a

(b) předložit  tento  seznam  agentuře  nejpozději  s žádostí  o vyplacení  zůstatku.

Příjemci  musí  zajistit,  aby oni  nebo  jejich  přidružené  subjekty  měli  veškerá  práva  k využívání

všech  již  existujících  práv  během  provádění  dohody.

11.9.3  Práva  Unie  na  využívání  výsledků  a již  existujících  práv

Příjei'nci  udělují  Unii  a Komisi/agentuře  následující  práva na využití  výsledků projektu:

(a) pro své vlastní  účely  a zejména k jejich  zpřístupnění osobám pracujícím pro agenturu/
Komisi,  jiným  orgánům,  agenturám a institucfm  Unie a orgánům členských států, jakož ike
kopírování  a rozmnožování  vcelku nebo po částech a v neomezeném počtu kopií;

(b) reprodukce:  právo  povolit  přímou  nebo nepřímou, dočasnou nebo trvalou reprodukci
výsledků  jakýmikoli  prostředky  (mechanickými, digitálními nebo jinými) a v jakékoli
formě,  vcelku  nebo  po částech;

(c)  sdělování  veřejnosti:  právo povolit  jakékoli  sdělování veřejnosti po drátě nebo bezdrátově,
včetně  zpřístupnění  výsledků veřejnosti tak, aby k nim veřejnost měla přístup z místa
a v čase, který  si sarna zvolí; toto právo zahrnuje rovněž sdělování a vysílání po kabelu
nebo  přes  satelit;

(d) distribuce:  právo  povolit  jakoukoli  formu distribuce výsledků nebo jejich kopií veřejnosti;

(e) přizpůsobení:  právo  na úpravu  výsledků;

(f)  překlad;

(g) právo  uchovávat  a archivovat výsledky v souladu s pravidly pro správu dokumentů
platnými  pro agenturu/Komisi, vcetne digitalizace nebo převodu formátu pro účely
uchovávání  nebo  nového využití;
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(h) pokud  jsou  výsledky  dokumenty,  právo  povolit  opakované  použití  dokumentů  v souladu

srozhodnutím  Komise  2011/833/EU  ze dne 12. prosince  2011 o opakovaném  použití

dokumentů  Komise,  pokud  je toto  rozhodnutí  použitelné  a pokud  dokumenty  spadají  do

jeho  oblasti  působnosti  a nejsou  vyloučeny  žádným  z jeho  ustanovení.  Pro účely  tohoto

ustanovení  mají  pojmy,,opakované  použití"  a,,dokument"  význam,  který  jim  byl  přidělen

rozhodnutím  2011/833/EU;

(i)  zařazení  do široce  přístupných  databází  nebo indexů,  napřfklad  prostřednictvím  portálů

s otevřeným  přístupem  nebo  otevřených  dat, nebo  podobných  úložišt',  at' už volně

přístupných  nebo  přístupných  pouze  na základě  předplatného  klíčových  ukazatelů  projektu

LIFE,  které  příjemci  shromáždili  v souvislosti  s projektem.

Výše  uvedená  práva  na užívání  mohou  být  dále  upřesněna  ve Special  Conditions.

Další  práva  na užívání  pro  Unii  mohou  být  stanovena  ve Special  Conditions.

Příjemci  musí  zajistit,  aby Unie  měla  právo  využívat  veškerá  již  existující  práva  zahrnutá  do

výsledků  projektu.  Dříve  existující  práva  musí  být  využívána  ke stejným  účelům  a za stejných

podmínek,  jaké  platí  pro práva  na využívání  výsledků  projektu,  pokud  není ve Special

Conditions  stanoveno  jinak.

Informace  o vlastníkovi  autorských  práv musí být vloženy v případech, kdy je výsledek
zveřejněn  Unií.  Informace  o autorských právech musí znít: ,,@ - rok - jméno vlastníka
autorských  práv.  Všechna  práva  vyhrazena. Licence  pro Evropskou  unii za určitých  podmínek."

Pokud  příjemci  udělí  agentuře/Komisi  práva  na užívání, nejsou tím dotčeny její  povinnosti
zachovávat  důvěrnost  podle  článku  II.6 ani  povinnosti  příjemců  podle článku II.2.  l.

ČLÁNEK  II.lO  -  ZADÁV  ÁNÍ  ZAKÁZEK  NEZBYTNÝCH  PRO
IMPLEMENT  ACI  PROJEKTU

I1.10.1  Pokud  provádění  projektu  vyžaduje,  aby příjemci  zadali zakázku na zboží, stavební
práce  nebo služby,  mohou  zadat  zakázku  v souladu  se svými obvyklými  nákupními
postupy  za předpokladu,  že zakázka  bude  zadána  nabídce s nejlepším  poměrem ceny
a kvality,  případně  nabídce  s nejnižší  cenou.  Přitom  se musí vyvarovat  jakéhokoli  střetu
zájmů.  Výběrová  řízení  musí  být  v souladu  se zásadarni transparentnosti  a rovného
zacházení  s potenciálními  dodavateli.  Příjemci  musí vést písemný záznam o postupu
použitém  k zajištění  splnění  těchto  podmfnek  ve výběrovém  řízení v souladu se svou
obvyklou  politikou  a/nebo  praxí  zadávání  veřejných  zakázek.

Příjemci  musí  zajistit,  aby agentura, Komise, Evropský účetní dvůr a Evropský úřad pro
boj proti  podvodům  (OLAF)  mohly vykonávat svá práva podle článku II.27 také vůči
dodavatelůrn  příjemců.

11.10.2  Příjemci,  kteří  jsou ,,veřejnými  zadavateli" ve smyslu směrnice 2014/24/EU7 nebo

7 Směrníce  Evropského  parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných
zakázek  a o zrušení  směrnice  2004/18/ES
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,,zadavateli"  ve smyslu směrnice 2014/25/EU8,  musí  dodržovat  platná  vnitrostátní

pravidla  pro  zadávání  veřejných  zakázek.

Příjemci  musí zajistit,  aby se podmínky,  které  se na ně vztahují  podle  článků  II.4,  II.5,

II.6  a II.9,  vztahovaly  také  na dodavatele.

11.10.3  Za implementaci  projektu  a dodržování dohody jsou nadále odpovědní  výhradně
příjemci.

11.10.4Pokud  příjemci  poruší  své povinnosti  podle  článku  II.10.1,  považují  se náklady

související  s danou  smlouvou  za nezpůsobilé  v souladu  s článkem  II.19.2  písm.  c),

d) a e).

Pokud  příjemci  poruší  své povinnosti  podle  článku  II.10.2,  může  být  grant  snížen

v souladu  s článkem  II.25.4.

ČLÁNEK  II.ll  - ZADÁVÁNÍ
SUBDODAV  ATELŮM

ÚKOLŮ,  KTERÉ  JSOU  SOUČÁSTÍ  PROJEKTU,

l1.1l.1  Příjemci  mohou  zadávat  úkoly,  které  jsou  součástí  projektu,  subdodavatelům.  Pokud

tak  učiní,  musí  zajistit,  aby kromě  podmínek  uvedených  v článku  II.lO  byly  splněny

také  následující  podmínky:

(a) subdodávky  nepok6vají  hlavní  úkoly  projektu;
(b) využití  subdodávek  je odůvodněné  vzhledem  k povaze  projeiďu  a k tomu,  co je

nezbytné  pro  jeho  implementaci;

(c)  odhadované  náklady  na subdodávky  jsou  jasně  identifikovatelné  v odhadovaném

rozpočtu  uvedeném  v příloze  III;

případné  využití  subdodávek,  pokud  není  stanoveno  v přílohách  II a III,  oznámí  koordinující

příjemce  a schválí  agentura.  Agentura  může  udělit  schválení  po využití  subdodávky,  pokud

subdodávka:

- je konkrétně  odůvodněna  v průběžné  nebo závěrečné  technické  zprávě

uvedené  v článcích  I.4.3  a I.4.4  a

- nevede  ke změnám  dohody,  které  by zpochybnily  rozhodnutí  o udělení

grantu  nebo  byly  v rozporu  s rovným  zacházením  s žadateli;

(d) příjemci  zajístí,  aby

i. podmínky,  které  se na ně vztahují  podle článku II.8, se vztahovaly  i na
subdodavatele;

ii. všechny  faktury  vystavené  subdodavateli  byly dostatečně podrobné, aby
bylo  možné  identifikovat  jednotlivé  položky,  na které se dodaná služba
vztahuje  (tj.  jasný  popis  a cena  každé položky).

8 Směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek
subjekty  působíďmi  v odvětví  vodního  hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb rušící
směrníci  2004/17/ES
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11.11.2  Pokud  příjemci  poruší  své povinnosti  podle  článku  II.1l.1  písm.  a), b), c) nebo d),

považují  se náklady  související  s danou  smlouvou  za nezpůsobilé  v souladu  s článkem

II.19.2  písm.  f).

Pokud  příjemci  poruší  své povinnosti  podle  článku  II.11.1  písm.  e), může  být  grant

snížen  v souladu  s článkem  II.25.4.

ČLÁNEK  II.12  - FINANČNŤ  PODPORA  TŘETÍM  STRANÁM

II.12.1  Pokud  provádění  projektu  vyžaduje  poskytnutí  finanční  podpory  třetím  stranám,

příjemci  poskytnou  tuto  finanční  podporu  v  souladu  s podmínkami  uvedenými

v příloze  II,  která  obsahuje  alespoň:

(a) maximální  výši  finanční  podpory,  která  nesmf  přesáhnout  60 000  EUR  pro  každou

třetí  stranu  a celkem  200  000  EUR  za dobu  trvání  projektu;

(b) kritéria  pro stanovení  přesné  výše  finanční  podpory;

(c)  různé  druhy  činností,  které  mohou  získat  finanční  podporu,  na základě  pevného

seznamu;

(d)  vymezení  osob  nebo  kategorií  osob,  které  mohou  obdržet  finanční  podporu;

(e)  kritéria  pro  poskytnutí  finanční  podpory.

11.12.2  Finanční  podpora  ve formě  cen není  povolena.

11.12.3  Příjemci  zajistí,  aby se podmínky,  které  se na ně vztahují  podle  článků  II.3, II.4, II.5,
II.7,  II.8  a II.27,  vztahovaly  také  na třetí  strany,  které  přijímají  finanční  podporu.

ČLÁNEK  II.13  -  ZMĚNY  DOHODY

11.13.1  Jakákoliv  změna  dohody  musí  být provedena  písemně.

11.13.2  Dodatek  nesrní  mít  za účel  ani za následek  provedení  změn, které by zpochybnily
rozhodnutí  o udělení  grantu  nebo  byly  v rozporu  s rovným  zacházením se žadateli.

Pouze  podstatné  změny  vyžadují  formální  změnu dohody a budou akceptovány  pouze
v řádně  odůvodněných  případech.

11.13.3  Každá  žádost  o zrněnu  musí:

(a)  být  řádně  odůvodněna;

(b)  být  doprovázena  příslušnými  podpůrnými  dokumenty  a
(c) být  zaslána  druhé  straně  v dostatečném předstihu  před nabytím účinnosti, v každém

případě  však  jeden  měsíc  před koncem doby provádění.

Písmeno  c) se nepoužije  v případech řádně odůvodněných  stranou žádající o změnu,
pokud  s tím  druhá  strana  souhlasí.
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11.13.4  Žádost o změnu  jménem  příjemců  musí podat  koordinující  příjemce.  Pokud  je

požadována  změna  koordinujícího  příjemce  bez jeho  souhlasu,  musí  být žádost

předložena  všemi  ostatními  příjemci  a musí  k  ní  být  přiloženo  stanovisko

koordinujícího  příjemce  nebo  doklad  o tom,  že toto  stanovisko  bylo  písemně  vyžádáno.

11.13.5  Změny  vstupují  v platnost  dnem  podpisu  poslední  strany  nebo  dnem  schválení  žádosti

o zrněnu.

Změny  nabývají  účinnosti  dnem,  na kterém  se strany  dohodnou,  nebo  v případě,  že

takové  datum  není  dohodnuto,  dnem,  kdy  změna  vstoupí  v platnost.

ČLÁNEK  II.14  -  POSTOUPENÍ  POHLEDÁVEK  NA PLATBY  TŘETÍM  STRANÁM

II.14.1  Příjemcinesmějípostoupitžádnouzesvýchpohledáveknaplatbuvůčiagentuřenatřetí

osobu,  ledaže  by to agentura  schválila  na základě  odůvodněné  písemné  žádosti

koordinujícího  příjemce  podané  jménem  příjemců.

Pokud  agentura  nepřijme  postoupení  nebo pokud  nejsou  dodrženy  jeho  podmínky,

nemá  pro  ni postoupení  žádný  účinek.

II.14.2  Postoupení  nesmí  v žádném  případě  zbavit  příjemce  jejich  závazků  vůči  agentuře.

ČLÁNEK  II.15  -  VYŠŠÍ  MOC

11.15.1  Strana,  která čelí vyšší mocž,  musí neprodleně zaslat druhé straně formální  oznámení,
v němž  uvede  povahu  situace  nebo události, její  pravděpodobné trvání a předvídatelné
účinky.

11.15.2  Strany  musí  přijmout  nezbytná  opatření  k omezení případných škod způsobených vyšší
mocí.  Musí  udělat  vše pro  to, aby se v implementaci  proýektu pokračovalo co nejdříve.

11.15.3  Strana,  která  se potýká  s vyšší  mocí,  nemůže být považována za stranu, která porušila
své povinnosti  vyplývající  z dohody, pokud jí v jejich  splnění brání
vyŠŠÍ moc.

ČLÁNEK  II.16  -  POZAST  AVENÍ  IMPLEMENT  ACE PROJEKTU

11.16.1  Pozastavení  implementace  ze strany  příjemců

Koordinující  příjemce  může  jménem příjemců pozastavit implementaci projektu nebo jeho
části,  pokud  výjimečné  okolnosti znemožní nebo nadměrně ztíží jeho implementaci, zejména
v případě  vyšší  moci.

Koordinující  příjemce  musí  neprodleně informovat agenturu a uvést:

(a) důvody  pozastavení,  včetně  podrobností o datu nebo období, kdy k výjimečným
okolnostem  došlo,  a

(b)  předpokládané  datum  obnovení.

Jakmile  okolnosti  umožní  příjemcůrn obnovit implementaci projektu, musí koordinující
příjemce  neprodleně  informovat  agenturu a předložit žádost o zrněnu dohody podle článku
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II.16.3. Tato  povinnost  neplatí,  pokud  je dohoda  nebo účast příjemce  ukončena  v souladu

s články  II.17.1,  II.17.2  nebo  čl. II.17.3.1  písm.  c) nebo  d).

11.16.2  Pozastavení  implementace  ze strany  agentury

. Důvody  pro  pozastavení

Agentura  může  pozastavit  implementaci  projektu  nebo  jeho  části:

(a) pokud  má agentura  důkazy  o tom,  že se příjemce  dopustil  nesrovnalostí,  podvodu  nebo

porušení  povinností  při  zadávacím  řízení  nebo  při  implementaci  dohody;

(b) pokud  má agentura  důkazy  o tom,  že  se příjemce  dopustil  systémových  nebo
opakovaných  nesrovnalostí,  podvodu  nebo závažného  porušení  povinností  v rámci
jiných  grantů  financovaných  Unií  nebo  Ewopským  společenstvím  pro  atomovou  energii
(,,Euratom"),  které  byly  uděleny

příjemci  za podobných  podmfnek  a chyby,  nesrovnalosti,  podvod  nebo  porušenď  mají

podstatný  dopad  na tento  grant;  nebo

(c) pokud  má agentura  podezření  na nesrovnalosti,  podvod  nebo  porušení  povinností  ze

strany  příjemce  v rámci  zadávacího  řízení  nebo  při  implementaci  dohody  a potřebuje

ověřit,  zda  k nim  skutečně  došlo.

11.16.2.2Postup  pro  pozastavení

Krok  1 - Před  pozastavenďm  implementace  projektu  musf  agentura  zaslat  koordinujícímu

příjemci  formální  oznámení:

(a) v němž  informuje:

(i)  o svém  záměru  pozastavit  implementaci;

(ii)  důvodech  pozastavení;

(iii)  nezbytných  podmínkách  pro  obnovení  implementace v případech uvedených v čl.
II  odst. 16.2.1  písm.  a) a b) a

(b) a vyzývá  k předložení  připomínek  do 30 kalendářních dnů od obdrženď formálního
oznámení.

Krok  2 -  Pokud  agentura  připomínky  neobdrží nebo se rozhodne pokračovat v řízení navzdory
obdrženým  připomínkám,  musí zaslat koordinujícímu  příjemci  formální  oznámení, v němž ho
informuje  o:

(a) pozastavení  implementace;

(b) důvodech  pozastavení  a

(c) konečných  podmínkách  pro obnovení implementace v případech uvedených v čl.
II.16.2.1  písm.  a) a b),  nebo

(d) orientačním  datu  dokončení  nezbytného ověření v případě uvedeném v čl. II. 16.2. 1
písm.  c).

Koordinující  příjemce  musí o pozastavení okamžitě informovat ostatní příjemce.
Pozastavení  nabývá  účinnosti  pět kalendářních dnů poté, co koordinující  příjemce obdrží
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formální oznámení, nebo k pozdějšímu datu uvedenému ve formálním oznámení.

V opačném případě musí agentura zaslat koordinujícímu příjemci formální oznámení,  že
v řízení o pozastavení nepokračuje.

11.16.2.3 Pokračování  v implementaci

Pro obnovení implementace  musí příjemci  co nejdříve splnit  oznámené  podmínky  a informovat

agenturu o veškerém  dosaženém  pokroku.

Pokud jsou splněny podmínky  pro obnovení implementace nebo jsou provedena nezbytná

ověření, musí agentura zaslat koordinujícímu  příjemcí  formální  oznámení:

(a) informujfcí  o tom, že jsou splněny podmínky  pro  zrušení  pozastaveni,  a

(b) požadující,  aby předložil  žádost o zrněnu dohody podle článku II.16.3. Tato  povinnost

nepIatí, pokud je dohoda nebo účast příjemce ukončena v souladu  s články  II.17.1,

II.17.2  nebo  čl. II.17.3.1 písm.  c), g) nebo  h).

II.16.3  Účinky  pozastavení

Pokud Ize  v provádění  projektu  pokračovat  a dohoda  nebyla  vypovězena,  je  třeba  provést  změnu

dohody  v souladu  s článkem  II.13,  aby:

(a)  bylo  nastaveno  datum,  kdy  má  být  projekt  obnoven;

(b)  byla  prodloužena  doba  trvání  projektu  a

(c)  byly  provedeny  další  změny  nezbytné  k přizpůsobení  projektu  nové  situaci.

Pozastavení  se ruší  s účiru'iostí  od data  obnovení  stanoveného  v tomto  dodatku.  Toto  datum

může  být  před  datem,  kdy  změna  vstoupí  v platnost.

Náklady  vzniklé  během  období  pozastavení,  které  souvisejí  s implementací  pozastaveného

projektu  nebo  jeho  pozastavené  části,  nelze  proplatit  ani  uhradit  z grantu.

Pozastavením  implementace  projektu  nenď dotčeno  právo  agentury  vypovědět  dohodu  nebo

ukončit  účast  příjemce  v souladu  s článkem  II.17.3,  snížit  grant  nebo  získat zpět neoprávněně

vyplacené  částky  v souladu  s články  II.25.4  a II.26.

Žádná  ze stran  nemůže  požadovat  náhradu  škody  způsobené  pozastavením  dohody  druhou

stranou,

ČLÁNEK  II.17  -  UKONČENÍ  DOHODY

11.17.1  Ukoněení  dohody  ze strany  koordinujícího  příjemce

Příjemci  mohou  dohodu  vypovědět.

Koordinující  příjemce  musí agentuře zaslat formální oznámerí o ukončeru" a uvést v něm:
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(a)  důvody  výpovědi  a

(b) datum, kdy výpověd' nabývá účinnosti. Toto datum musí být stanoveno po formálním
oznámenÍ.

Pokud  koordinující  příjemce  neuvede  důvody  ukončení  nebo  pokud  se agentura  domnívá,  že

důvody  ukončení  neodůvodňují,  má  se za to, že dohoda  byla  ukončena  neoprávněně.

Výpověd'  nabývá účinnosti dnem uvedeným ve formálním  oznámení.

11.17.2  Ukoněení  účasti  jednoho  nebo  více  příjemců  ze strany  koordinujícího  příjemce

Učast  jednoho  nebo více  příjemců  může  být  ukončena  koordinujícím  příjemcem  na žádost

dotyčného  přidruženého  příjemce  nebo  jménem  ostatních  přidružených  příjemců.

Koordinující  příjemce musí agentuře zaslat formální  oznámení o ukončení a informovat  o tom
dotyčného  příjemce  ukončením.

Pokud je účast koordinujícího  příjemce ukončena bez jeho souhlasu, musí formální  oznámení
podat  jiný  přidružený  příjemce  (jednající  jménem  ostatních  přidružených  příjemců).

Formální  oznámení  musí  obsahovat:

(a) důvody  ukončení;

(b) stanovisko  příjemce  dotčeného  ukončením  (nebo  doklad  o tom,  že o toto stanovisko
bylo  písemně  požádáno);

(c) datum,  kdy  výpověd'  nabývá  účinnosti  (toto datum musí být stanoveno po formálním
oznámení)  a

(d) žádost  o změnu  podle  článku  II.17.4.2  písm.  a).

Pokud  koordinující  příjemce  nebo  příjemce  neuvede  důvody ukončení nebo pokud se agentura
domnívá,  že důvody  neopravňují  ukončení,  bude účast považována za ukončenou neoprávněně.

Výpověd'  nabývá  účinnosti dnem uvedeným ve formálním  oznámení.

II.17.3  Ukoněení  dohody  nebo účasti jednoho  nebo více příjemců  ze strany  agentury

. Důvody  pro  ukončení

Agentura  může  ukončit  dohodu  nebo  účast jednoho nebo více příjemců, pokud:

(a) změna  právní,  finančnď,  technické, organizační nebo vlastnické situace příjemce by
mohla  podstatně  ovlivnit  implementaci dohody nebo zpochybňuje rozhodnutí o udělení
grantu,  nebo  změna  týkající se situací vyloučení uvedených v článku 136 nařízení (EU)
2018/1046,  která  zpochybňuje rozhodnutí o udělení grantu;

(b) po ukončení  účasti jednoho nebo více příjemců by nezbytné změny dohody zpochybnily
rozhodnutí  o udělení  grantu nebo by vedly k nerovnému zacházení s žadateli;

(c) příjemci,  jakákoli  spřízněná osoba nebo jakákoli  fyzická osoba, která je nezbytná pro
udělení  grantu  nebo pro  provádění dohody, se dopustili  závažného porušení poviríností,
včetně  nesprávného  provádění projektu,  jak  je popsáno v příloze II;

(d) implementace  projektu  je znemožněna nebo pozastavena z důvodu vyšší moci nebo
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výjimečných  okolností  a bud':

(i) obnovení  není  možné  nebo

(ii) nezbytné změny dohody by zpochybnily rozhodnutí o udělení grantu  nebo  by

byly v rozporu s rovným zacházením s žadateli;

(e) na pří5emce nebo fyzickou či právnickou osobu, která přebirá  neomezenou  odpovědnost

za dluhy  tohoto  příjemce:

(i)  je vyhlášen konkurz, je v insolvenčním  nebo likvidačním  řízení,  její  majetek

spravuje likvidátor nebo soud, uzavřela  dohodu  s věřiteli,  pozastavila

podnikatelskou činnost nebo  se nachází  v  obdobné  situaci  vyplývajícf

z podobného postupu  podle  práva  Unie  nebo  vnitrostátního  práva;

(ii)  porušuje své povinností  týkajícf  se placení  daní nebo příspěvků  na sociální

zabezpečení  v souladu  s platnými  právními  předpisy;

(f) se příjemce nebo  jakákoli s ním  spojená  osoba  nebo  jakákoli  fyzická  osoba,  která  je

nezbytná  pro  udělení  nebo  prováděru'  dohody,  dopustila:

(i)  závažného profesního pochybení prokázaného jakýmkoli  způsobem;

(ii)  podvodu;

(iii)  korupce;

(ív)  jednánf  souvisejícího  se zločineckými  organizacemí;

(v)  praní  špinavých  peněz;

(vi)  trestných  činů  souvisejících  s terorismem  (včetně  financování  terorismu);

(vii)  dětské  práce  nebo  jiné  formy  obchodovánf  s lidmi;

(g) agentura  má důkazy  o tom,  že se příjemce  nebo  jakákoli  s ním spojená  osoba  nebo

jakákoli  fyzická  osoba,  která  je nezbytná  pro  udělení  grantu  nebo provádění  dohody,

dopustila  nesrovnalostí  nebo  porušení  povinností  v zadávacím  řízení  nebo  při  provádění

dohody, v;četně případů, kdy tento při5emce nebo s ním spojená osoba nebo -[yzická

osoba  předložila  nepravdivé  informace  nebo  neposkytla  požadované  informace;

(h) agentura  má důkazy  o tom,  že se příjemce  dopustil  systémových  nebo opakovaiíých

nesrovnalostí,  podvodu  nebo  závažného  porušenf  povinností  v rámci  jiných  grantů  Unie

nebo  Euratomu,  které  mu  byly  uděleny  za podobných  podmínek,  a tyto  nesrovnalosti,

podvod  nebo  porušení  povinností  mají  podstatný  dopad  na tento  grant;

(i) příjemce  nebo  jakákoli  s ním spojená  osoba  nebo  jakákoli  fyzická  osoba,  která  je

nezbytná  pro  udělení  zakázky  nebo  pro  provádění  dohody,  vytvořila  subjekt  pod  jinou

jurisdikcí  s úmysIem  obejít  daňové,  sociální  nebo  jiné  právrff  povinnosti  v jurisdikci

svého  sídla,  ústřední  správy  nebo  hlavního  místa  podnikání;

(j) příjemce  nebo  jakákoli  spřízněná  osoba  nebo  jakákoli  fyzická  osoba,  která  je nezbytná

pro udělení  nebo  provádění  dohody,  byla  vytvořena  se záměrem  uvedeným  v bodě  i)

nebo

(k) agentura zaslala příjemci prostřednictvím koordinujícího příjemce formální  oznámení,

v němž  ho žádá,  aby  ukončil  účast  svého  přidruženého  subjektu,  protože  se tento  subjekt

nachází  v situaci  uvedené  v písmenech  e) až j),  a tento  příjemce  nepožádal  o zrněnu,

která  by  ukončila  účast  subjektu  a přerozdělila  jeho  úkoly.
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. Postup  při  ukoněení

Krok l-  Před ukončením dohody nebo účasti jednoho nebo více příjemců musí  agentura  zaslat

koordinujícímu příjemci formální  oznámení:

(a)  v němž  informuje:

o svém  záměru  ukončit  dohodu;

o důvodech  výpovědi;  a

(b) požaduje, aby do 45 kalendářních dnů od obdržení formálního  oznámení;

předložila  připomínky  jménem  všech  příjemců  a

v připadě: čl. 11. 17.3. 1. pfsm. c) informovala  agenturu  o opatřeních

k zajištění dodržování  povinností  podle  této  dohody.

Krok  2 - Pokud agentura neobdrží žádné připomínky nebo se rozhodne pokračovat  v řízení

navzdory obdrženým připomfnkám, zašle koordinujícímu pMjemci formální oznámení, v němž

ho informuje o ukončenf řízení a datu, kdy toto ukončení nabývá účinnosti. Koordinující

prí)emce musí o ukončení neprodleně informovat  ostatní  přfjemce.

V opačném případě musí agentura zaslat koordinujícímu příjemci formální oznámení,  v němž

ho informuje,  že v řízení  o ukončení  nepokračuje.

Ukončení  nabývá  účinnosti:

(a) v případě ukončení podle čI. II. 17.3. I písm. a), b), c) a e): v den uvedený ve  formálním

oznámenf  o ukončení  podle  druhého  pododstavce  (tj.  v kroku  2 výše);

(b) v případě  ukončenď  podle  čl. II.17.3.1  písm.  d), f), g), h) a i): den  poté,  co koordinující

příjemce obdrží formální ozriámení  o ukončení  uvedené  v druhém  pododstavci  (tj.

v kroku  2 výše).

II.17.4  Účinky  ukončení

. Účinky  ukoněení  dohody:

Do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy ukončení nabývá účinnosti, musf koordinujfcí přť3emce

podat  žádost  o vyplacení  zůstatku  podle  článku  I.4.4.

Pokud  agentura  neobdrží  žádost  o vyplacení  zůstatku  do výše  uvedené  lhůty,  jsou  z grantu

uhrazeny  nebo hrazeny  pouze  náklady,  které  jsou  uvedeny  ve schválené  technické  zprávě

a případně  ve schváleném  finančním  výkazu.

Pokud  agentura  dohodu  vypoví,  protože  koordinující  příjemce  porušil  svou  povinnost  předložit

žádost  o platbu,  nesmí  koordinující  příjemce  po vypovězení  dohody  předložit  žádnou  žádost

o platbu.  V  takovém  případě  se použije  druhý  pododstavec.

Agentura  vypočAtá  konečnou  výši  grantu  podle  článku  II.25  a zůstatek  podle  článku  I.5.4  na

základě  předložených  zpráv.  V úvahu  se berou  pouze  činnosti  provedené  před  datem,  kdy

ukončení  nabývá  účinnosti,  nebo  před  datem  konce  období  žmplemeMace  podle  článku  I.2.2,

podle  toho,  co nastane  dříve.  Pokud  má  grant  formu  náhrady  skutečně  vynaložených  nákladů,
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jak je stanoveno  v článku I.3.2 písm.  a) bodě  i), jsou  z grantu  hrazeny  nebo  pokryty  pouze

náklady  vzniklé  předtím,  než ukončení  nabude  účinnosti.  Náklady  související  se smlouvami,

které  mají  být realizovány  až po jejich  ukončení,  se nezohledňují  a nejsou  hrazeny  ani pokryty

z grantu.

Agentura  může  snížit  grant  v souladu  s článkem  II.25.4  v případě:

(a) neoprávněného  ukončení  dohody  ze strany  koordinujícího  příjemce  ve smyslu  článku

II.  l7.1;  nebo

(b) vypovězení  dohody  ze strany  agentury  z důvodů  uvedených  v bodech  1 a 2

(c)  písm.  f),  g), h) a i) článku  II.17.3.1.

Žádná ze stran  nemůže  požadovat  náhradu  škody  na základě  toho,  že druhá  strana  vypověděla

dohodu.

Po ukončení  platí  nadále  povinnosti  příjemců,  zejména  povinnosti  podle  článků  I.4,  II.6,  II.8,

II.9,  II.14,  II.27  a veškerá  další  ustanovenf  o využití  výsledků,  jak  je uvedeno  ve Special

Conditions.

I. 17.4.2 Úěinky  ukoněení  účasti iednoho nebo více příjemců:

a) Koordinujfcí  pří3emce musf předložit  žádost o změnu, která obsahuje:

(i)  náwh  na přerozdělení  úkolů  příjemce  nebo  příjemců,  kterých  se ukončení  týká,  a

(ii)  v případě  potřeby  doplnění  jednoho  nebo  více  nových  příjemců,  kteří  převezmou  po

dotyčném  příjemci  nebo příjemcích  všechna  jejich  práva  a povinnosti  vyplývající

z dohody.

Pokud  agentura  ukončí  účast  příjemce,  musí  koordinující  příjemce  podat žádost o změnu do
60 kalendářních  dnů  ode  dne,  kdy  ukončení  nabývá  účinnosti.

Pokud  koordinujícf  příjemce  ukončí  účast  příjemce,  musí  být žádost o zrněnu zahrnuta do

formálního  oznámení o ukončení podle článku II.17.2.

Pokud  ukončení  nabývá  účinnosti  po skončení období implementace, nesmí být podána žádost
o změnu,  pokud  dotyčný  příjemce  není  koordinujícím  příjemcem. V tomto případě musí být
v žádosti  o změnu  navržen  nový  koordinující  příjemce.

Pokud  agentura  žádost  o změnu  zamítne,  může  být dohoda ukončena v souladu s čl. II.17
odst.3.  1 písm.  b). Žádost o změnu  může  být zamítnuta, pokud zpochybňuje rozhodnutí o udělení
grantu  nebo  je  v rozporu  s rovným  zacházením  s žadateli.

b)  Příjemce,  kterého  se ukončení  týká, musí  předložit  koordinujícímu  příjemci:

(i)  technickou  zprávu  a

(ii)  finanční  výkaz  za období  od konce posledního vykazovaného období do dne, kdy
ukončení  nabývá  účinnosti.

Koordinující  příjemce musí tyto informace zahrnout do žádosti o platbu na další vykazované
období.
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V úvahu  je  třeba  vzít  pouze  činnosti,  které  byly  provedeny  před  datem,  kdy  ukončení  nabývá

účinnosti.  Pokud  má  grant  formu  náhrady  skutečně  vynaložených  nákladů,  jak  je  stanoveno  v čl.

I.3.2  písm.  a) bodě  i),  jsou  z grantu  hrazeny  nebo  pokryty  pouze  náklady,  které  dotyčnému

příjemci  vznikly  předtím,  než  došlo  k ukončení.  Náklady  související  se smlouvami,  které  mají

být  realizovány  až po  jejich  ukončení,  se z grantu  neproplácejí  ani  nehradí.

Agentura  může  snížit  grant  v souladu  s článkem  II.25.4  v případě:

(a) nesprávného  ukončení  účasti  příjemce  ze strany  koordinujícího  příjemce  ve smyslu

článku  II.17.2  nebo

(b)  ukončení  účasti  příjemce  ze strany  agentury  z důvodů  uvedených  v čl. II.17.3.1  písm.  c),

f)5  g)5 h) nebO  i).

Žádná  ze stran  nemůže  požadovat  náhradu  škody  z důvodu,  že druhá  strana  ukončila  účast

oprávněné  osoby.

Po ukončení  se nadále  uplatňují  povinnosti  dotyčného  příjemce,  zejména  povinnosti  podle

článků  I.4,  II.6,  II.8,  II.9,  II.14,  II.27  a veškerá  další  ustanovení  o využití  výsledků,  jak  je

uvedeno  ve Special  Conditions.

ČLÁNEK  II.18

ROZHODNUTÍ
ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ A VYKONATELNÁ

11.18.1  Dohoda  se řídí  platným  právem  Unie,  v případě  potřeby  doplněným  belgickým  právem.

11.18.2  V souladu  s článkem  272 Smlouvy o fungování EU má Tribunál nebo v případě
odvolání  Soudní  dvůr  Ewopské  unie  výlučnou  pravomoc projednávat spory mezi Unií
a kterýmkoli  příjemcem  týkající  se výkladu, uplatňování nebo platnosti dohody, pokud
je  nelze  vyřešit  smírně.

11.18.3  V  souladu  s článkem  299  SFEU může agentura/Komise pro účely vymáhání ve smyslu
článku  II.26  přijmout  vykonatelné  rozhodnutí o uložení peněžité povinnosti jiným
osobám  než  státům.

Proti  tomuto  rozhodnutí  lze podat žalobu k Tribunálu  Evropské unie podle článku 263
SFEU.
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ČÁST B -  FINANČNÍ  UST  ANOVENÍ

ČLÁNEK  II.19  -  ZPŮSOBILÉ  NÁKLADY

11.19.1  Podmínky  způsobilosti  nákladů

Způsobilé  náklady  projektu  jsou náklady,  které příjemci  skutečně  vzníkly  a které  splňují

následující  kritéria:

(a) vzniknou  v období  provádění,  s výjimkou  nákladů  souvisejících  s žádostí  o vyplacení

zůstatku  a příslušných  podkladů  uvedených  v článku  I.4.4;

náklady  se považují  za vzniklé  v období  žmplementace , pokud  byla  právní  povinnost

k úhradě sjednána  po datu zahájení a před datem ukončení  projektu  nebo po podpisu

grantové  dohody  agenturou  v případě, že k tomuto  podpisu  došlo před datem zahájení

projektu;

(b) jsou  uvedeny  v odhadovaném  rozpočtu  projektu,  odhadovaný  rozpočet  je uveden

v příloze  III;

(c)  jsou  vynaloženy  v souvislosti  s projektem,  jak  je  popsáno  v příloze  II,  a jsou  nezbytné

pro  jeho  implementaci;

(d) jsou  identifikovatelné  a ověřitelné,  a zejména  musí  být  zaneseny  do účetních  záznamů

příjemce  a stanoveny  v souladu  s příslušnými  účetními  standardy  země,  v níž  je  příjemce

usazen,  a v souladu  s běžnými  postupy  příjemce  v oblasti  analytického  účetnictví;

(e) splňují  požadavky  příslušných  daňových  právních  předpisů  a předpisů  v oblasti

sociálního  zabezpečení;  a

(f) jsou  přiměřené,  opodstatněné  a v souladu  s požadavky  řádného  finančního  řízení,

zejména  z hlediska  hospodárnosti  a efektivnosti.

11.19.2  Způsobilé  přímé  náklady

Aby  byly  přímé  náklady  projektu  způsobilé,  musí  splňovat  podmínky  způsobilosti  stanovené

v článku  II.19.1.

Způsobilými  přímými  náklady  jsou zejména následující  kategorie  nákladů, pokud splňují

podmínky  způsobilosti  stanovené  v článku  II.19.1 a dále uvedené podmínky:

(a) náklady  na zaměstnance,  kteří  pracují  na základě  pracovnď  smlouvy  s příjemcem  nebo

rovnocenného  jmenovacího  aktu  a jsou  přiděleni  k projektu,  pokud  jsou tyto náklady

v souladu  s obvyklou  politikou  odměňování  příjemce:

tyto  náklady  zahrnují  skutečné  platy plus příspěvky  na sociální zabezpečení a další

zákonné  náklady  zahrnuté  v odměnách,  mohou  rovněž  zahrnovat  dodatečné odměny,

včetně  plateb  na  základě  dodatečných  smluv  bez ohledu  na povahu  těchto smluv,  pokud

jsou  vypláceny  jednotným  způsobem  vždy,  když  je požadován  stejný druh práce nebo

odborné  znalosti,  nezávisle  na  použitém  zdroji  financování;
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náklady na fyzické  osoby,  které  pracují  na základě  jiné  než  pracovní  smlouvy  s příjemcem

nebo které jsou  k příjemci vyslány  třetí  stranou  za úplatu,  mohou  být  rovněž  zahrnuty  do

těchto  osobních  nákladů,  pokud  jsou  splněny  následující  podmínky:

(i) osoba  pracuje  za obdobných  podmínek  jako  zaměstnanec  (zejména  pokud  jde

o způsob  organizace  práce,  vykonávané  úkoly  a prostory,  kde  jsou  vykonávány);

(ii)  výsledek  práce  náleží  příjemci  (pokud  není  výjimečně  dohodnuto  jinak)  a

(iii)náklady  se výrazně  neliší  od nákladů  na zaměstnance,  kteří  vykonávají  podobné

úkoly  na základě  pracovní  smlouvy  s příjemcem;

součet  příspěvků  z veřejných  zdrojů  jako  příjemců  do rozpočtu  projektu  musí  být  vyšší

než  součet  mzdových  nákladů  na projekt  popsaný  v příloze  III  pro  zaměstnance  veřejných

orgánů,  kteří  nejsou  považováni  za,,dodatečné':  a to nejméně  o 2 %;

,,dodateční" zaměstnanci zahrnují všechny zaměstnance veře3ných orgánů - stálé i
dočasné  -,  jejichž  smlouvy  nebo  obnovené  smlouvy:

- začaly  v den zahájení  projektu  nebo  po něm  nebo v den podpisu  grantové  dohody

agenturou,  pokud  k tomuto  datu  dojde  před  datem  zahájení  projektu,  a

je  konkrétně  přidělují/přiřazují  k projektu;

(b)  cestovní  náklady  a související  denní  příspěvky,  pokud  jsou  tyto  náklady  v souladu

s obvyklými  cestovními  zvyklostmi  příjemce;

(c)  náklady  na  odpisy  a prototypy:

(i)  náklady  na odpisy  zboží  dlouhodobé  spotřeby  nebo  jiného  majetku  (nového  nebo

použitého  vybavení  nebo infrastruktury),  jak  jsou  zachyceny  v účetních  výkazech

příjemce  (tj. umístěny  na jeho  inventárních  soupisech  nebo  v jiném  typu  evidence  zboží

dlouhodobé  spotřeby/jiného  majetku  nebo  považovány  za kapitálové  výdaje  v souladu

s platnými  daňovými  a účetními  předpisy),  za předpokladu,  že se jedná  o majetek:

(i) který  se odepisuje  v souladu  s mezinárodními  účetními standardy a
obvyklými  účetními  postupy  příjemce  a

(ii)  byl  zakoupen  v souladu  s článkem  II.10.1, pokud k nákupu došlo v období
implementace;

způsobilé  jsou  rovněž  náklady  na pronájem  nebo leasing zařízení nebo jiného majetku za
předpokladu,  že tyto  náklady  nepřesahují  náklady na odpisy podobného zařízení nebo
majetku  a jsou  bez  jakýchkoli  finančních  poplatků;

při  určování  způsobilých  nákladů  lze zohlednit  pouze  část  nákladů na odpisy, pronájem
nebo leasing  zařízení  odpovídající  době  implementace  a míře skutečného využití pro
účely  projektu;

základ  pro  výpočet  způsobilých nákladů na odpisy nesmí překročit následující stropy:

náklady  na vybavení:  50 % celkových  pořizovacích  nákladů,
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náklady  na infrastrukturu:  25 % z celkových  pořizovacích  nákladů;

výjimečně  mohou  být  podle  zvláštních  podmínek  způsobilé  iplné  náklady  na nákup  zboží

dlouhodobé  spotřeby,  pokud  je to odůvodněno  povahou  projektu  a souvislostmi  využití

zařízení  nebo  majetku;

náklady  na nákup  zboží  dlouhodobé  spotřeby,  včetně  informačních  tabulí,  mohou  být

způsobilé  pouze  v případě,  že jsou  označeny  logem  LIFE  (a případně  logem  Natura  2000);

protofflp  je zařízení nebo infrastruktura  vytvořená speciálně pro implementaci projektu,
která  nebyla  nikdy  uvedena  na trh  a/nebo  není  k dispozici  jako  sériový  výrobek,  prototyp

musí  hrát  klíčovou  roli  v demonstrační  činnosti  projektu;

(d)  náklady  na spotřební  materiál  a zásoby  s výjirnkou  obecného  kancelářského  spotřebního

materiálu  a zásob,  pokud:

(i) jsou  zakoupeny  v souladu  s článkem  II.10.I  a

(ii)  jsou  přímo  přiřazeny  k  projektu;

(e)  náklady  přímo  vyplývající  z požadavků  uložených  dohodou (šíření informací, zvláštní
hodnocení  projektu,  audity,  překlady,  reprodukce),  včetně nákladů na požadované
finanční  záruky,  pokud  jsou  příslušné  služby  zakoupeny v souladu s článkem II. l0.1.;

(f)  náklady  na subdodávky  (označované  také  jako  náklady  na externí pomoc) ve smyslu
článku  II.l1,  pokud  jsou  splněny  podmínky  stanovené  v článku II.1 1.1 písm. a),
(b)  c) a d) jsou  splněny;

(g)  náklady  na finanční  podporu  třetím  stranám;

(h) cla,  daně  a poplatky  placené  příjemcem, zejména daň z přidané hodnoty (DPH), pokud
jsou  zahrnuty  do způsobilých  přímých  rxákladů a pokud není v dohodě stanoveno jinak;

DPH  bez  nároku  na  odpočet  je  způsobilým  výdajem, s výjimkou  činností, které odpovídají
konceptu  svrchovaných  pravomocí  vykonávaných  členskými státy;

náklady  vynaložené  na nákup  nebo dlouhodobý  pronájem  pozemků nebo jednorázové
náhrady  za práva  k uHvání  pozemku, který je neodmyslitelně spojen
s implementací  projektu  a výslovně  předpokládán, se považuj-í za způsobilé v plné výši za

předpokladu,  že:

(aa)  v rámci  projektu  i mimo  něj nákup přispěje ke zlepšení, udržení a obnově integrity
soustavy  Natura  2000, včetně zlepšení propojení vytvořením  koridorů, odrazových
můstků  nebo  jiných  prvků zelené infrastruktury;

(bb)  nabytý  pozemek  nebo práva k užívání pozernku jsou ve vlastnictví subjektu nebo
fyzické  osoby,  která není příjemcem projektu  nebo jeho zaměstnancem a u níž lze
vyloučit  střet  zájmů;

(cc) nákup  pozernku  je jediným nebo nákladově nejefektivnějším způsobem, jak
dosáhnout  požadovaného výsledku ochrany přírody, a kupní cena vychází
z tržních  podmínek;
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(dd) zakoupená půda je dlouhodobě vyhrazena pro využití v souladu  s cíli  stanovenými

v článcích 11, 14 nebo 15 nařízení o programu  LIFE  a

(ee) dotyčný členský stát zajistí formou převodu nebo jiným způsobem  dlouhodobé

přidělení tohoto pozemku k účelům  ochrany  přírody;

(ff) prodávajícím pozemku/práv není orgán veřejné moci, s výjimkou  krátkodobých

pronájmů  mÍstnÍmi  orgány;

(gg) u pozemku zakoupeného podle projektu koordinující příjemce zajistí,  aby zápis

v katastru nemovitostí obsahoval záruku, že pozemek bude s konečnou platností

určen k ocmaně přírody. Pokud v daném členském státě katastr nemovitostí

neexistuje nebo neposkytuje dostatečnou právní záruku, musí koordinující

příjemce do smlouvy o prodeji pozemku zahrnout doložku o definitivním  převodu

pozemku na ochranu přírody. V zerních, kde by bylo nezákonné z ahrnout  takovou

záruku jak do katastru nemovitostí, tak do kupní smlouvy, může agentura  v této

souvislosti přijmout rovnocennou záruku, pokud poskytuje stejnou  úroveň  právrň

ochrany v dlouhodobém horizontu a splňuje požadavek obsažený v čl. 20 odst.  3

nařízení  č. 1293/2013;

(hh) u pozemku nakoupeného soukromými organizacemi  navíc  zápis  v  katastru

nemovitostí (nebo kupní smlouva, pokud byla přijata  namísto  ní, pokud  byla

přijata podle předchozího odstavce) obsahuje záruku,  že pozemek  bude  převeden

na právnickou osobu, která je primárně činná v oblasti  ochrany  přírody,  v případě

zániku soukromé organizace nebo je3í neschopnosti hospodařit na pozemku

v souladu s požadavky ochrany přírody. V zemfch,  kde by bylo  nezákonné

zahrnout takovou záruku do katastru nemovitostí  nebo kupní  smlouvy,  může

agentura v této souvislosti přijmout rovnocennou  záruku,  pokud  poskytuje  stejnou

úroveň právní ochrany v dlouhodobém horizontu  a splňuje  požadavek  obsažený

v čl. 20 odst.  3 nařízení  č. 1293/2013;

(ii)  pro nabyť práv  musí  být zápis  v katastru  nemovitostí  řádně  zrněněn;

(jj) v případě pozemku  zakoupeného  za účelem  pozdější  směny  za jiný  pozemek  na

adrese,  na

které budou  projekty  realizovány,  se výměna  provede  nejpozději  před  ukončením

projektu  a na pozernky  získané  výměnou  se vztahují  ustanovení  tohoto  článku.

Pozemek  nakoupený  za účelem  směny  je  ve fázi  podávání  zpráv  v polovině  období

osvobozen  od záruky,  že pozemek  bude  s konečnou  platností  přidělen  k ochraně

přirody;

doba trvání  pronájmu  pozemku  musí být bud' omezena  na  dobu  trvání  projektu

(krátkodobý  pronájem),  v takovém  případě  se považuje  za subdodávku,  nebo  musí  být

nejméně  20 let (dlouhodobý  pronájem)  a musí  být slučitelná  s potřebami  ochrany

stanovišt'  a druhů.  V případě  dlouhodobého  pronájmu  pozernku  musí  nájemní  smlouva

jasně  obsahovat  veškerá  ustanovení  a závazky,  které umožní  dosažení  jejích  cílů

z hlediska  ochrany  stanovišt'  a druhů;

v  databázi  LIFE  Land  Purchase  Database  (LPD)  jsou  uloženy  elektronické  údaje

o pozemcích  financovaných  z programu  LIFE.  Koordinující  příjemce  odpovídá  za zadání

a ověření  údajů  o nákupu  pozemků  (popisných  i prostorových)  v LPD  ve fázi  předložení

závěrečné  zprávy.  Formát  dat  bude  muset  být  přizpůsoben  standardům  GIS  používaným

v LPD.  Koordinující  příjemce  získá  přístup  k LPD  šest měsíců  před  datem  ukončení

projektu,  jak  je  uvedeno  v článku  I.2.2;
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náklady  vynaložené  na vyplacení  náhrady  za ušlý  příjem  jsou  způsobilé  za předpokladu,

že tyto  výdaje  byly  nezbytné  pro  dosažení  cílů  integrovaného  projektu  LIFE  Nature,  LIFE

Climate  Change  Mitigation  a LIFE  Climate  Change  Adaptation,  a že vyplacení  náhrady:

odpovídá  tržním  cenárn;

je  formalizováno  prostřednictvím  právního  dokumentu  a

kompenzace  se nevyplácí  orgánu  veřejné  moci,  s výjimkou  kompenzace

místnímu  orgánu,  pokud  to agentura  výslovně  schválila  jako  nezbytné  pro

dosažení  cílů  projektu;

(j)  náklady  vynaložené  na výrobu  komunikačních  materiálů,  včetně  internetových  stránek,

mohou  být  způsobilé  pouze  tehdy,  pokud  jsou  opatřeny  logem  LIFE  (a případně  logem

Natura  2000).

11.19.3  Způsobilé  nepřímé  náklady

Aby  byly  nepřímé  náklady  projektu  (označované  také  jako,,režijní  náklady")  způsobilé,  musí

představovat  spravedlivé  rozdělení  celkových  režijních  nákladů  příjemce  a musí  splňovat

podmínky  způsobilosti  stanovené  v článku  II.19.1.

Způsobilé  nepřímé  náklady  se vykazují  na základě  paušální  sazby uvedené  v příloze  III

v souladu  s čl. I.3.2  písm.  a) bodem  iv) a nepřesáhnou  7 % způsobilých  přímých  nákladů

příjemce,  s výjirnkou  nákladů  na nákup  pozemku  / dlouhodobý  pronájem  pozemku  /

jednorázové  náhrady  za práva  k užívání  pozernku.

11.19.4  Nezpůsobilé  náklady

Kromě  jakýchkoli  jiných  nákladů,  které  nesplňují  podmínky  stanovené v článku II.19.1,  nelze
za způsobilé  považovat  následující  náklady:

(a) návratnost  kapitálu  a dividend  vyplácených  příjemcem;

(b)  dluhy  a poplatky  za dluhové  služby;

(c)  rezervy  na ztráty  nebo  dluhy;

(d) dlužné  úroky;

(e)  pochybné  dluhy;

(f)  kurzové  ztráty;

(g)  náklady  na převody  z agentury  účtované bankou  příjemce;

(h) náklady  vykázané  příjemcem  v rámci jiného projektu, na který je poskytován grant
z rozpočtu  Unie.  Tyto  granty  zahrnují granty udělené členským státem a financované
zrozpočtu  Unie  a granty  udělené jinými  subjekty než agenturou za účelem plnění
rozpočtu  Unie.  Příjemci,  kteří dostávají  provozní grant financovaný z rozpočtu EU nebo
Euratomu,  nemohou  vykázat  zejména nepřímé náklady za období, na které se vztahuje
provozní  grant,  pokud  nemohou  prokázat, že provozní grant nepokrývá žádné náklady
projektu;

(i)  věcné  příspěvky  třetích stran;

(j)  nepřiměřené  nebo  neuvážené  výdaje;
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(k)  odpočet  DPH;

(l) veškeré  náklady  související  s opatřeními,  která  lze považovat  za kompenzační  nebo

zmírňující  opatření  za  škody  způsobené  přírodě  nebo  biologické  rozmanitosti

povolenými  plány  nebo  projekty;

(m)pokud  to není výslovně  uvedeno  v popisu  projektu  v příloze  II, veškeré  náklady

související  s plány  řízení,  akčními  plány  a podobnými  p1ány9, vypracovanými  nebo

upravenými  v rámci  projektu  LIFE,  pokud  příslušný  plán  není přijat  a uveden  do

provozu  před  datem  ukončení  projektu.  To  zahrnuje  dokončení  všech

procesních/právních  kroků  v členských  státech,  kde se takové  postupy  předpokládají,

před  datem  ukončení  projektu;

(n) náklady  na  velkou  infrastrukturu  nebo  základní  vědecký  výzkum,  pokud  nejsou

výslovně  uvedeny  v popisu  projektu  v příloze  II.

ČLÁNEK  II.20

ČÁSTEK
IDENTIFIKOVATELNOST  A OVĚŘITELNOST  VYKÁZANÝCH

II.20.1  Deklarování  nákladů  a příspěvků

Každý  příjemce  musí  jako  způsobilé  náklady  nebo  jako  požadovaný  příspěvek  uvést:

(a) pro  skutečné  náklady:  náklady,  které  na  projekt  skutečně  vynaložil;

(b) pro  jednotkové  náklady  nebo  jednotkové  příspěvky:  nepoužije  se;

(c)  pro  jednorázové  náklady  nebo  jednorázové  příspěvky:  nepoužije  se;

(d) pro  paušální  náklady  nebo  paušální  příspěvky:  částka získaná použitím paušální sazby
uvedené  v čl. I.3.2  písm.  a) bodě  iv)  nebo  d);

(e) pro jednotkové  náklady  vykázané  na základě  obvyklých postupů účtování nákladů
příjemce:  nepoužije  se;

(f) pro jednorázové  náklady  vykázané  na základě obvyklých postupů účtování nákladů
příjemce:  nepoužije  se;

(g) pro  paušální  náklady  vykázané  na základě obvyklých postupů účtování nákladů
příjemce:  nepoužije  se;

11.20.2  Záznamy  a další  dokumentace  dokládající  vykázané náklady  a příspěvky

Každý  příjemce  musí  poskytnout  následující informace, pokud je o to požádán v rámci kontrol
nebo  auditů  popsaných  v článku  II.27:

(a) pro skutečné  náklady:  odpovídající  doklady prokazující vykázané náklady, jako jsou
smlouvy,  faktury  a účetní  záznamy;

kromě  toho  musí  obvyklé účetní a vnitřní kontrolní postupy příjemce umožnit přímé
porovnání  vykázaných částek s částkami zaznamenanými v jeho účetních výkazech
a s částkami  uvedenými  v podkladech;

lo Do této kategoríe  nejsou  zahrnuty  povinné,,plány  po ukončení LIFE".
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(b) pro  jednotkové  náklady  nebo  jednotkové  příspěvky:  odpovídající  doklady  prokazující

počet  vykázaných  jednotek;

příjemce  nemusí  uvádět  skutečné  způsobilé  náklady,  které  byly  uhrazeny,  ani  předkládat

doklady,  jako  jsou  účetní  výkazy,  které  by prokazovaly  vykázanou  částku  na jednotku;

(c) v  případě  paušálních  nákladů  nebo  paušálních  příspěvků:  odpovídající  doklady

prokazující,  že akce  byla  řádně  provedena;

příjemce  nemusf  uvádět  skutečné  způsobilé  náklady,  které  byly  uhrazeny,  ani  předkládat

doklady,  např.  účetní  výpisy,  které  by  prokazovaly  částku  vykázanou  jako  jednorázovou

částku;

(d)  v  případě  paušálních  nákladů  nebo  paušálních  příspěvků:  odpovídající  doklady

prokazující  způsobilé  náklady  nebo  požadovaný  příspěvek,  na které  se paušální  sazba

vztahuje;

příjemce  nemusí  uvádět  skutečné  způsobilé  náklady,  které  jsou  hrazeny,  ani  předkládat

doklady,  jako  jsou  účetní  výkazy,  pro  uplatnění  paušální  sazby.

11.20.3  Podmínky  pro  stanovení  souladu  postupů  účtování  nákladů

Nepoužije  se.

ČLÁNEK  II.21

K  PŘÍJEMCŮM
ZPŮSOBILOST  NÁKLADŮ  SUBJEKTŮ  PŘIDRUŽENÝCH

Pokud  zvláštní  podmínky  obsahují  ustanovení  o subjektech spojených s příjemci,  jsou náklady
vzniklé  takovému  subjektu  způsobilé,  pokud:

(a)  splňují  stejné  podmínky  podle článků II.19 a II.20, které se vztahují na příjemce, a
(b)  příjemce,  k němuž  je subjekt přidružený, zajistí, aby se podmínky platné pro příjemce

podle  článků  II.4,  II.5, II.6, II.8, II.10, II.11 a II.27 vztahovaly ina  subjekt.

ČLÁNEK  II.22  -  ROZPOČTOVÉ  PŘEVODY

Příjemci  mohou  upravit  odhadovaný  rozpočet stanovený v příloze III vzájemnými převody, a to
až do výše  20 % celkových  způsobilých  nákladů mezi jednotlivými  rozpočtovými kategoriemi,
pokud  je  projekt  realizován  způsobem  popsaným v příloze II. Tato úprava nevyžaduje změnu
dohody  podle  článku  II.13.

Příjemci  však  nemohou  přidávat  náklady na subdodávky, které nejsou uvedeny v příloze I,
pokud  tyto  dodatečné  subdodávky  neschválí agentura v souladu s čl. H1 l. 1 písm. d).

ČLÁNEK  II.23  -  NEDODRŽOV ÁNÍ OHLAŠOV ACÍCH POVINNOSTÍ

Agentura  může  dohodu  vypovědět  podle  č1.II.17.3.1 písm. c) a může snížit grant podle
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článku II.25.4, pokud  koordinující  příjemce:

(a) nepředložil žádost o průběžnou platbu nebo o výplatu  zůstatku  spolu  s dokumenty

uvedenými v článku I.4.3 nebo I.4.4 do 90 kalendářních dnů  po skončení  příslušného
vykazovaného  období  a

(b) přesto nepředloží takovou žádost do dalšfch 60 kalendářnfch dnů po písemné  upomínce
zaslané  agenturou.

ČLÁNEK  II.24  -  POZAST  AVENŤ PLATEB  A LHŮTA  PRO

PLATBY

11.24.1  Pozastavení  plateb

11.24.1.1Důvody  pro  pozastavení

Agentura  může  kdykoli  zcela  nebo  částečně  pozastavit  předběžné  platby  a průběžné  platby  pro

jednoho  nebo  více  příjemců  nebo  výplatu  zůstatku  pro  všechny  příjemce:

(a) pokud  má  agentura  důkazy  o tom,  že se příjemce  dopustil  nesrovnalostí,  podvodu  nebo

porušení  povinností  v zadávacím  řízení  nebo při provádění  dohody,  nebo pokud

příjemce  neplní  své povinnosti  vyplývající  z dohody;

(b) pokud  má agentura  důkazy  o tom,  že se příjemce  dopustil  systémových  nebo

opakovaných  nesrovnalostí,  podvodu  nebo závažného  porušení  povinností  v rámci

jiných  grantů  financovaných  Unií  nebo Evropským  společenstvím  pro atomovou

energii  (,,Euratom"),  které  mu  byly  uděleny  za  podobných  podmínek,  a tyto

nesromalosti,  podvod  nebo  porušení  mají  podstatný  dopad  na tento  grant,  nebo

(c) pokud  má agentura  podezření  na nesrovnalosti,  podvod  nebo  porušení  povinností  ze

strany  příjemce  v rámci  zadávacího  řízení  nebo  při  provádění  dohody  a potřebuje  ověřit,

zda  k nim  skutečně  došlo.

I1.24.1.2Postup  pro  pozastavení

Krok  l-  Před  pozastavením  plateb  musí  agentura  zaslat koordinujícímu  příjemci  formální
oznámenÍ:

(a) v němž  informuje:

(i)

(ii)

(iii)

o svém  záměru  pozastavit  platby;

důvodech  pozastavení;

v případech  uvedených  v čl. II.24.1.1 písm. a) a b) o podmínkách, které musí být
splněny  pro  obnovenď  plateb,  a

(b)  v němž  vyzývá  k předložení  připomínek  do 30 kalendářních dnů od obdržení formálního
oznámenÍ.

Krok  2 -  Pokud  agentura  připomínky  neobdrží nebo se rozhodne pokračovat v řízenf navzdory
obdrženým  připomínkám,  musí  zaslat  koordinujícímu  příjemci  formální  oznámení, v němž ho
informuje  o:

(a)  pozastavení  plateb;
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(b) důvodech  pozastavení;

(c) konečných podmínkách, za kterých lze obnovit platby v případech  uvedených  v čl.
II.24.1.1  písm.  a) a b);

(d) orientačním datu dokončení nezbytného ověření  v případě  uvedeném  v čl. II  odst.  24.  1.1
písm.  c);

koordinující příjemce musí o pozastavení okamžitě informovat  ostatní  příjemce.

Pozastavení nabývá účinnosti dnem, kdy agentura zašle formální  oznámení o pozastavení
(krok  2).

V opačném případě musí agentura zaslat koordinujícímu příjemci formální  oznámení, v němž
ho informuje,  že v řízení  o pozastavení  nepokračuje.

11.24.1.3  Účinky  pozastavení

Po dobu  pozastavení  plateb  není  koordinující  příjemce  oprávněn  předkládat:

(a) žádosti  o platby  a podklady  uvedené  v článcích  I.4.2,  I.4.3  a I.4.4;  nebo

(b) pokud  se pozastavení  týká  plateb  předběžného  financování  nebo průběžných  plateb

pouze  pro  jednoho  nebo  několik  příjemců,  veškeré  žádosti  o platby  a podklady  týkající

se účasti  dotyčného  příjemce  nebo  příjemců  na  projektu.

Odpovídající  žádosti  o platby  a podklady  mohou  být  předloženy  co nejdříve  po obnovení  plateb

nebo mohou  být  zahrnuty  do první  žádosti  o platbu  splatné  po obnovení  plateb  v souladu

s harmonogramem  stanoveným  v článku  I.4.1.

Pozastavením  plateb  není  dotčeno  právo  koordinujícího  příjemce  pozastavit  provádění  projektu

podle  článku  II.16.1  nebo  ukončit  dohodu  či účast  příjemce  podle  článků  II.17.1  a II.17.2.

Aby  agentura  mohla  obnovit  platby,  musí  příjemci  co nejdříve  splnit  oznámené  podmínky
a informovat  agenturu  o veškerém  dosaženém  pokroku.

Pokud  jsou  splněny  podmínky  pro  obnovení  plateb,  bude  pozastavenď zrušeno. Agentura zašle

koordinujícímu  příjemci  formální  oznámení, v němž ho o tom informuje.

II.24.2  Pozastavení  lhůty  pro  platby

11.24.2.1  Agentura  může  kdykoli  pozastavit  1hůtu  pro  platbu uvedenou v článcích I.4.9, I.4. 10
a I.4.  ll,  pokud  žádost  o platbu  nelze  schválit,  protože:

(a)  není  v souladu  s dohodou;

(b)  nebyly  předloženy  příslušné  podklady  nebo

(c) existují  pochybnosti  o způsobilosti  nákladů  vykázaných  ve finančních výkazech a jsou
nutné  další  kontroly,  revize,  audity  nebo  šetření.

11.24.2.2  Agentura  musí  zaslat  koordinujícímu  příjemci  oznámení, ve kterém ho informuje  o:

(a)  pozastavení  a

(b)  důvodech  pozastavení.
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Pozastavení  nabývá  účinnosti  dnem,  kdy  agentura  zašle  oznámení.

11.24.2.3  Pokud  již  nejsou  splněny  podmínky  pro  pozastavení  lhůty  splatnosti,  pozastavení  se

zruší  a zbývající  lhůta  se obnoví.

Pokud  pozastavení  přesáhne  dva  měsíce,  může  koordinující  příjemce  požádat  agenturu,  zda

bude  pozastavení  pokračovat.

Pokud  byla  lhůta  pro  platbu  pozastavena,  protože  technické  zprávy  nebo  finanční  výkazy  nejsou

v souladu  s dohodou  a revidovaná  zpráva  nebo  výkaz  nebyly  předloženy  nebo  byly  předloženy,

ale byly  rovněž  zamítnuty,  může  agentura  ukončit  dohodu  nebo  účast  příjemce  podle  článku

II.  17.3.  l písm.  c) a snížit  grant  podle  článku  II.25.4.

ČLÁNEK  II.25  -  VÝPOČET  KONEČNÉ  ČÁSTKY  GRANTU

Konečná  výše  grantu  závisí  na tom,  do jaké  míry  byl  projekt  realizován  v souladu  s podmínkami

dohody.

Konečnou  výši  grantu  vypočítá  agentura  v okamžiku  vyplacení  zůstatku.  Výpočet  zahrnuje
následující  kroky:

Krok  1-  Použi'ď  sazby  úhrady  na způsobilé  náklady  a přičtení  jednotkových,  paušálnďch
a jednorázových  příspěvků

Krok  2 -  Omezení  na maximální  výši  grantu

Krok  3 -  Snížení  v důsledku  pravidla  neziskovosti

Krok  4 -  Snížení  z důvodu  nesprávného  provádění  nebo porušení jiných  povinností.
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11.25.1Krok  l-  Použití  sazby  úhrady  na způsobilé  náklady  a přiětení  jednotkových,  paušálních

a jednorázových  příspěvků

Tento  krok  se provádí  takto:

(a) pokud  má grant  podle  článku  I.3.2  písm.  a) formu  úhrady  způsobilých  nákladů,  použije  se sazba

úhrady  stanovená  v uvedeném  článku  na způsobilé  náklady  projektu  schválené  agenturou  pro

odpovídající  kategorie  nákladů,  příjemce  a přidružené  subjekty;

(b)  pokud  má  grant  podle  čl. I.3 odst.  2 písm.  a) bodů  ii)  až v) formu  úhrady  způsobilých  jednotkových

nákladů,  jednorázových  nákladů  nebo  paušálních  nákladů,  použije  se na tyto  způsobilé  náklady

sazba úhrady  stanovená  v uvedeném  článku,  jak  ji schválila  agentura  pro příslušné  kategorie

nákladů,  příjemce  a přidružené  subjekty;

přijatá  částka  za práci  dobrovolníků  pro příslušné  příjemce  a přidružené  subjekty  musí  být

omezena  na následující  částku,  podle  toho,  která  je  nižší:

(i)  celkové  zdroje  financování  uvedené  v odhadovaném  rozpočtu  stanoveném  v příloze  III

a schválené  agenturou,  vynásobené  padesáti  procenty,  nebo

(ii)  částka  za práci  dobrovolníků  uvedená  v závěrečném  finančním  výkazu.

(c) pokud  má  grant  podle  čl. I.3 odst.  2 písm.  b) formujednotkového  příspěvku,  vynásobí  se jednotkový
příspěvek  uvedený  v tomto  článku  skutečným  počtem  jednotek  schváleným  agenturou  pro příjemce
a jeho  přidružené  subjekty;

(d) pokud  má grant  podle  čl. I.3.2 písm. c) formu  jednorázového  příspěvku, použije agentura
jednorázovou  částku  uvedenou  v tomto  článku  pro příjemce a jeho přidružené subjekty, pokud
zjistí,  že příslušné  úkoly  nebo  část  projektu  byly  řádně provedeny  v souladu s přílohou  I;

(e) pokud  má  grant  podle  čl. I.3 odst.  2 písm.  d) formu  paušálního příspěvku,  použije se paušální sazba
uvedená  v tomto  článku  na způsobilé  náklady  nebo na příspěvek  schválený agenturou pro prí)emce
ajeho  přidružené  subjekty.

Pokud  článek  I.3.2  stanoví  kombinaci  různých  forem grantu, musí se získané částky sečíst.

11.25.2  Krok  2 -  Omezení  maximální  výše grantu

Celková  částka,  kterou  agentura  příjemcům  vyplatí,  nesmí v žádném případě překročit maximální výši
grantu.

Pokud  je částka  získaná  po kroku  1 vyšší než tato maximální  částka, je konečná výše grantu omezena na
tuto  částku.

Pokud  je  práce  dobrovolníků  vykázána  jako součást přímých  způsobilých nákladů, je konečná výše grantu
omezena  částkou  celkových  způsobilých  nákladů a příspěvků  schválených agenturou sníženou o částku
práce  dobrovolníků  schválenou  agenturou.

11.25.3  Krok  3 -  Snížení  v důsledku  pravidla  neziskovosti

Grant  nesmí  příjemcům  přinést  zisk, pokud není ve zvláštních  podmínkách stanoveno jinak.
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Zisk  je  třeba  vypočítat  takto:

(a) vypočítejte  se přebytek celkových  příjmů  projektu  nad celkovými  způsobilými  náklady  projektu
takto:

{příjmy  projektu

mÍnus

konsolidované  celkové způsobilé  náklady  a příspěvky  schválené  agenturou  odpovídající

částkám  stanoveným  v souladu  s článkem  II.25.  1 };

příjmy  projektu  se vypočítají  takto:

{příjmy  z projektu  pro  příjemce  a přidružené  subjekty  jiné  než  neziskové  organizace

plus

částka  získaná  po  provedení  kroků  l a 2},

kde  příjmy  z projektu  jsou  konsolidované  příjmy  zjištěné,  vytvořené  nebo  potwzené  pro  příjemce

apřidružené  subjekty  jiné  než neziskové  organizace  ke dni, kdy  koordinátor  vypracuje  žádost

o platbu  zůstatku;

věcné  a finanční  příspěvky  třetích  stran  se nepovažují  za příjmy;

(b)  pokud  je  částka  vypočtená  podle  písmene  a) kladná,  bude  tato  částka  odečtena  od částky  vypočtené

podle  kroků  1 a 2 v poměru  ke konečné  míře  úhrady  skutečných  způsobilých  nákladů  projektu

schválených  agenturou  pro  kategorie  nákladů  uvedené  v čl. I.3.2  písm.  a) bodě  i).

11.25.4  Krok  4 -  Snížení  z důvodu  nesprávné  implementace  nebo  porušení  jiných  povinností

Agentura  může  snížit  maximální  výši  grantu,  pokud  projekt  nebyl řádně implementován,  jak  je popsáno
v příloze  II (tj. pokud  nebyl  implementován  nebo  byl implementován  špatně, částečně nebo opožděně),
nebo  pokud  byla  porušena  jiná  povinnost  vyplývající  z dohody.

Výše  snížení  bude  úměrná  míře,  v jaké  byl  projekt  nesprávně  implementován, nebo závažnosti porušení.

Před  snížením  grantu  a s výjirnkou  případů,  kdy  je snížení způsobeno nedodržením pravidla 2 % podle čl.
II.19.2  písm.  a) bodu  iii),  musí  agentura  zaslat  koordinujícfmu  příjemci  formální  oznámenf :

(a)  v němž  informuje:

(i)

(ii)

(iii)

o svém  záměru  snížit  maximální  výši  grantu;

částce,  o kterou  hodlá  grant  snížit;

o důvodech  snížení;

(b) a vyzývá  k předložení  připomínek  do 30 kalendářních  dnů od obdržení formálního  oznámení.

Pokud  agentura  neobdrží  žMné  připomínky  nebo se rozhodne pokračovat ve snižování navzdory
obdrženým  připomínkám,  zašle  koordinujícfmu  příjemci formální  oznámení o svém rozhodnutí.
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Pokud  je  grant  snížen,  musí  agentura  vypočítat  sníženou  částku  grantu  tak,  že od maximálrú  částky  grantu

odečte  částku  snížení  (vypočtenou  v poměru  k nesprávné  implementaci  projektu  nebo  k závažnosti

porušení  povinností).

Konečná  výše  grantu  bude  ta nižší  z následujících  dvou  částek:

(a) částka  získaná  po  provedení  kroků  1 až 3; nebo

(b)  snížená  částka  grantu  po kroku  4.

ČLÁNEK  II.26  -  VYIVIÁHÁNÍ

11.26.1  Vymáhánívdoběvýplatyzůstatku

Pokud  má  platba  zůstatku  formu  zpětného  získání,  musí  koordinující  příjemce  wátit  agentuře  příslušnou

částku,  ačkoliv  nebyl  konečným  příjemcem  dlužné  částky.  Agentura  si však  v případě  potřeby  vyhrazuje

právo  vymáhat  dlužnou  částku  přímo  od  konečného  příjemce.

11.26.2  Vymáhání  po  zaplacení  zůstatku

V případě,  že má  být  částka  získána  zpět,  jak  je stanoveno  v článcích  II.27.6,  II.27.7  a II.27.8,  musi

příjemce,  kterého  se týkají  zjištění  auditu  nebo  OLAF,  wátit  agentuře  příslušnou  částku.  Pokud  se zjištění

auditu  netýkají  konkrétního  příjemce  (nebo  jeho  přidružených  subjektů),  musí  koordinující  příjemce  vrátit

agentuře  příslušnou  částku,  i když  nebyl  konečným  příjemcem  dlužné  částky.

Každý  příjemce  je odpovědný  za vrácení  jakékoli  částky, kterou  agentura neoprávněně  vyplatila  jako

příspěvek  na náklady  vzniklé  jeho  přidruženým  subjektůrn.

11.26.3  Postup  vymáhání

Před  vymáháním  musí  agentura  zaslat dotyčnému  příjemci  formální  oznámení:

(a) o svém  záměru  vymáhat  neoprávněně  vyplacenou  částku;

(b) s uvedením  dlužné  částky  a důvodů  pro  vymáhání  a

(c)  vyzvat  příjemce,  aby  ve stanovené  lhůtě  vznesl  připomínky.

Pokud  nebyly  předloženy  žádné připomínky  nebo pokud se agentura navzdory připomínkám předloženým
příjemcem  rozhodne  pokračovat  v postupu  vymáhání, může potwdit vymáhání zasláním formálního
oznámení  příjemci,  které se skládá z oznámení  o dluhu, v němž jsou uvedeny podmínky a datum platby.

Nebude-li  platba  provedena  do data uvedeného  v oznámení o dluhu, bude agentura/Komise vymáhat
dlužnou  částku:

(a) započtením  bez předchozího  souhlasu příjemce proti částkám, které agentura, Komise nebo
výkonná  agentura  dluží příjemci (z rozpočtu Unie nebo Evropského společenství pro atomovou
energii  (Euratom))  (,,započtení");

za výjimečných  okolností  může  agentura v zájmu ochrany finančních zájmů Unie provést zápočet
před  datem  splatnosti;

proti  takovému  započtení  lze podat žalobu k Tribunálu Ewopské unie v souladu s článkem 263
SFEU;

(b)  čerpáním  finanční  záruky,  pokud  je to stanoveno  v souladu s článkem I.4.9 (,,čerpání finanční
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záruky");

(c) společnou a nerozdílnou odpovědností  příjemců  až do výše  maximálního  příspěvku  EU  uvedeného

pro každého  příjemce  v odhadovaném  rozpočtu  (příloha  III  v posledním  znění);

(d) podniknutím  právních kroků podle článku II.18.2 nebo zvláštních podmínek  nebo přijetím
vykonatelného  rozhodnutí  podle  článku  II.18.3.

11.26.4  Úrok  z prodlení

Není-li  platba provedena do data uvedeného v oznámení o dluhu, bude částka, která  má být wácena,

navýšena o úrok z prodlení ve výši stanovené v článku I.4.13 ode dne následujícfho  po datu  platby

uvedeném v oznámení o dluhu až do dne, kdy agentura obdrží celou platbu  částky,  včetně  tohoto  dne.

Částečné platby  musf  být  nejprve  započteny  proti  poplatkům  a úrokůrn  z prodlení  a poté  proti  jistině.

11.26.5  Bankovní  poplatky

Bankovní  poplatky  vzniklé  v procesu  vymáhánď  musí  nést  dotyčný  příjemce,  pokud  se nepoužije  směrnice

2007/64/ES".

ČLÁNEK  II.27  -  KONTROLY,  AUDITY  A  HODNOCENÍ

11.27.1  Technické  a finanční  kontroly,  audity,  průběžná  a závěreěná  hodnocení

Agentura  může  během  implementace  projektu  nebo  po ní provádět  technické  a finanční  kontroly  a audity,

aby zjistila,  zda příjemci  řádně  provádějí  projekt  a plní  povinnosti  vyplývající  z dohody.  Může  také

kontrolovat  zákonem  stanovené  záznamy  příjemců  za účelem  pravidelného  vyměřovánď  jednorázových

částek,  jednotkových  nákladů  nebo  paušálních  částek.

Informace  a dokumenty  poskytnuté  v rámci  kontrol  nebo  auditů  musí  být  považovány  za důvěrné.

Kromě  toho může  agentura  provést  průběžné  nebo závěrečné  hodnocení  dopadu projektu,  měřeno
vzhledem  k cíli  příslušného  programu  Unie.

Kontroly,  audity  nebo  hodnocení  agentury  mohou  provádět  bud' přímo  její vlastní zarněstnanci, nebo
jakýkoli  jiný  externí  subjekt,  který  je  k tomu  jejím  jménem  oprávněn.

Agentura  může  zahájit  tyto  kontroly,  audity  nebo  hodnocení  během provádění  dohody a po dobu pěti let
ode dne vyplacení  zůstatku.  Toto  období  je  omezeno  na tři roky,  pokud  maximální  výše grantu  nepřesahuje
60 000  EUR.

Kontrola,  audit  nebo  hodnotící  řízení  se považují  za zahájené v den obdržení dopisu agentury, který je
oznamuje.

Pokud  je  audit  prováděn  u přidruženého  subjektu,  musí o tom dotyčný příjemce tento přidružený subjekt
informovat.

'1 Směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady 2007/64/ES11 ze dne 13. Iístopadu 2007 o platebních službách na

vnitřním  trhu, kterou  se mění  směrnice  97/7/ES,  2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ruší směmíce

97/5/ES.
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11.27.2  Povinnost  uchovávat  dokumenty

Příjemci  musí  uchovávat  všechny  originální  dokumenty,  zejména  účetní  a daňové  záznamy,  uložené  na

jakémkoli  vhodném  médiu,  včetně  digitalizovaných  originálů,  pokud  to povolují  příslušné  vnitrostátní

právní  předpisy  a za podmínek  v nich  stanovených,  po dobu  pěti  let  počínaje  dnem  vyplacení  zůstatku.

Doba,  po kterou  musí  být  dokiunenty  uchovávány,  je omezena  na tři  roky,  pokud  maximální  výše grantu

nepřesahuje  60 000  EUR.

Lhůty  uvedené  v prvním  a druhém  pododstavci  jsou  delší,  pokud  probíhají  audity,  odvolání,  soudní  spory

nebo se uplatňují  nároky  týkající  se grantu,  včetně  případů  uvedených  v článku  II.27.7.  V takových

případech  musí  příjemci  dokumenty  uchovávat  až do ukončení  těchto  auditů,  odvolánď,  soudních  sporů

nebo  vymáhání  pohledávek.

11.27.3  Povinnost  poskytovat  informace

Pokud  je kontrola,  audit  nebo  hodnocení  zahájeno  před  vyplacením  zůstatku,  musí  koordinující  příjemce

poskytnout  veškeré  informace,  včetně  informaď  v elektronické  podobě,  které  si vyžádá  agentura  nebo  jiný

externí  subjekt  pověřený  agenturou.  V případě  potřeby  může  agentura  požádat  příjemce,  aby tyto

informace  poskytl  přímo.

Pokud  je kontrola  nebo audit  zahájen  po vyplacení  zůstatku,  musí  informace  uvedené  v předchozím

pododstavci  poskytnout  dotyčný  příjemce.

Pokud  dotyčný  příjemce  nesplní  povinnosti  stanovené  v prvním  a druhém pododstavci, může agentura
zváŽit:

(a) veškeré  náklady,  které  nejsou  dostatečně podloženy informacemi poskytnutými příjemcem, jako
nezpůsobilé;

(b)  jakýkoli  jednotkový,  jednorázový nebo paušální příspěvek, který není dostatečně podložen
informacemi  poskytnutými  příjemcem, jako nepřiměřený.

11.27.4  Návštěvy  na místě

Během  kontroly  na místě  musí  příjemci  umožnit zaměstnancům agentury a externím pracovníkům
pověřeným  agenturou  přístup  na místa  a do prostor, kde je nebo byl projekt realizován, a ke všem
potřebným  informacím,  včetně  informací v elektronické podobě.

Musí  zajistit,  aby informace  byly  v okarnžiku návštěvy na místě snadno dostupné a aby požadované
informace  byly  předány  ve vhodné  formě.

Pokud  dotyčný  příjemce  odmítne  poskytnout přístup na místa, do prostor a k informacím podle prvního
a druhého  pododstavce,  může agentura zvážit:

(a)veškeré  náklady,  které  nejsou  dostatečně podloženy informacemi poskytnutými příjemcem, jako
nezpůsobilé;

(b)jakýkoli  jednotkový,  jednorázový  nebo paušální příspěvek, který není dostatečně podložen
informacemi  poskytnutými  příjemcem, jako nepřiměřený.

11.27.5  Rozporuplný  postup  auditu

Na základě  zjištění  učiněných  během auditu musí být vypracována předběžná zpráva (,,návrh auditní
zprávy").  Agentura  nebo  její  zplnomocněný zástupce ji musí zaslat dotyčnému příjemci, který má na
předložení  připomínek  30  kalendářních  dnů ode dne jejího obdržení. Závěrečná zpráva (dále jen,,závěrečná
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zpráva  o auditu")  musí  být  zaslána  dotyčnému  příjemci  do 60 kalendářnďch  dnů  od uplynutí  lhůty  pro

předložení  připomínek.

11.27.6  Úěinky  zjištění  auditu

Na  základě  závěrečných  zjištění  auditu  může  agentura  přijmout  opatření,  která  považuje  za nezbytná,

včetně  vymáhání  všech  nebo  části  plateb,  které  provedla,  v době  výplaty  zůstatku  nebo  po jeho  výplatě,  jak

je stanoveno  v článku  II.26.

V případě  závěrečných  auditních  zjištění  po vyplacení  zůstatku  odpovídá  částka,  která  má být  vrácena,

rozdílu  mezi  revidovanou  konečnou  částkou  grantu  stanovenou  v souladu  s článkem  II.25  a celkovou

částkou  vyplacenou  příjemcům  na základě  dohody  na implementaci  projektu.

II.27.7  Náprava  systémových  nebo  opakujících  se nesrovnalostí,  podvodů  nebo  porušení  povinností

11.27.7.1 Agentura  může  rozšířit  auditní  zjištění  z jiných  grantů  na tento  grant,  pokud:

(a) se dotyčný  příjemce  dopustil  systémových  nebo opakovaných  nesrovnalostí,  podvodů  nebo

porušení  povinností  v rámci  jiných  grantů  EU nebo Euratomu  poskytnutých  za podobných

podmínek  a tyto  nesrovnalosti,  podvody  nebo  porušerú  povinností  mají  podstatný  dopad  na tento

grant  a

(b) závěrečná  zjištění  auditu jsou zaslána dotyčnému  příjemci  prostřednictvím  formálního  oznámení
spolu  se seznamem  grantů,  kterých  se zjištění  týkají,  ve 1hůtě  uvedené  v článku  II.27.1

Rozšíření  nálezů  může  vést  k:

(a)  zamítnutínákladůjakonezpůsobilých;

(b)  sníženď grantu  podle  článku  II.25.4;

(c)  vymáhání  neoprávněně  vyplacených  částek  podle článku  II.26;

(d)  pozastavení  plateb  podle  článku  II.24.1;

(e)  pozastavení  implementace  projektu  podle článku  II.16.2;

(f)  ukončení  podle  článku  II.17.3.

11.27.7.2  Agentura  musí  dotyčnému  příjemci zaslat formální oznámeríí, v němž ho informuje
o systémovýchneboopakujícíchsenesrovna7o,s'tec/'x,  podvodechneboporušenípovžnnostíaosvémzáměru
rozšířit  auditní  zjištění  spolu  se seznamem  dotčených grantu.

(a) Pokud  se zjištění  týkají  způsobilosti  nákladů, postupuje se takto:

Krok  l-  Formálníoznámení  musí  obsahovat:

(i)  výzvu  k podání  připomínek  k seznamu grantů, kterých se zjištění týkají;
(ii)  žádost  o předložení  revidovaných  finančních výkazů pro všechny dotčené granty;
(iii)  pokud  je to možné,  opravnou  sazbu pro extrapolaci stanovenou agenturou pro výpočet částek,

které  majíbýt  zamítnuty  na základě systémových nebo opakujících se nesrovnalostí, podvodů nebo
porušení  povinností,  pokud  se dotyčný  příjemce:

domnívá,  že předložení  revidovaných  finančních výkazů není možné nebo proveditelné, nebo

nepředloží  revidované  finanční  výkazy.

Krok  2 - Dotyčný  příjemce  má 60 kalendáIch  dnů od obdržení formálního oznámení na předložení
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připomínek a revidovaných finančních  výkazů  nebo  na navržení  řádně  odůvodněné  alternativní  metody

opravy.  V odůvodněných  případech  může  agentura  tuto  lhůtu  prodloužit.

Krok  3 - Pokud dotyčný příjemce předloží revidované  finanční  výkazy,  které  zohledňují  zjištění,  agentura

na základě těchto revidovaných  výkazů  určí  částku,  která  má  být  opravena.

Pokud příjemce navrhne alternativní způsob opravy  a agentura  jej přijme, musí  agentura  zaslat

dotyčnému příjemci formální  oznámení, v němž ho informuje:

(i) o akceptování  alternativní  metody;

(ii) o revidovaných  způsobiIých  nákladech  stanovených  touto  metodou.

V opačném případě musí agentura zaslat dotyčnému příjemci formální oznámení, v němž ho
informuje:

(i)  o nesouhlasu  s připomfnkami  ani  s navrhovanou  alternativnf  metodou;

(ii)  revidovaných  způsobilých  nákladech  určených  použitím  metody  extrapolace,  která  byla

příjemci  původně  oznámena.

Pokud  jsou  systémové  nebo opakující  se nesrovnalosti,  podvody  nebo porušení  povinností

zjištěny  až po vyplacení  zůstatku,  částka,  která  má  být  vrácena,  odpovidá  rozdílu  mezi:

(i)  revidovanou  konečnou  částku  grantu  stanovenou  v souladu  s článkem  II.25  na základě

revidovaných  způsobilých  nákladů  vykázaných  příjemcem  a schválených  agenturou

nebo  na základě  revidovaných  způsobilých  nákladů  po extrapolaci  a

(ii)  celkovou  částkou  vyplacenou  přfjemcům  na základě  dohody  za implementaci  projektu,'

(b)  Pokud  se zjištění  týkají  nesprávné  implementace  nebo  porušení  jiné  povinnosti,  postupuje  se

takto:

Krok  1-  Formální  oznámení  musí  obsahovat:

(i)  výzvupříjemci,abypředložilpřipomfnkykseznamugrantů,nakterésevztahujízjištěrrí

a

(ii)  opravnou  paušální  sazbu,  kterou  agentura  hodlá  použít  na maximální  částku grantu  nebo
její  část  v souladu  se zásadou  proporcionality.

Krok  2 -  Dotyčný  příjemce  má 60 kalendářních  dnů od obdržení formálního  oznámení na
předložení  připomínek  nebo  na nawžení  řádně  odůvodněné  alternativní  paušální sazby.

Krok  3 - Pokud  agentura  přijme  alternativní  paušální sazbu nawženou přfjemcem, musf
dotyčnému příjemci zaslat formální  oznámení, v němž ho informuje:

(i)  o akceptování  alternativní  paušální  sazby;
(ii)  opravené  částce  grantu  použitím  této paušální sazby.

V opačném  případě  musí  agentura  zaslat dotyčnému příjemci formální oznámení, v němž ho
informuje:

(i)  o nesouhlasu  s připomínkami  ani  s navrhovanou alternativní paušální sazbou;
(ii)  o opravené  částce  grantu  uplatněním  paušální sazby, která byla příjemci původně

oznámena.

Pokud  jsou  systémové  nebo opakující  se nesrovnalosti,  podvody  nebo porušení povinností
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zjištěny  až po vyplacení  zůstatku,  částka,  která  má  být  vrácena,  odpovídá  rozdílu  mezi:

(i) revidovanou  konečnou  částkou  grantu  po paušální  korekci  a

(ii)  celkovou  částkou  vyplacenou  příjemcůrn  na základě  dohody  za implementaci  projektu.

11.27.8  Práva  úřadu  OLAF

Evropský  úřad  pro  boj proti  podvodům  (OLAF)  má  stejná  práva  jako  agentura,  zejména  právo

přístupu  za účelem  kontroly  a vyšetřování.

Podle  nařízení  Rady  (Euratom,  ES)  č. 2185/9612  a nařízení  (EU,  Euratom)  č. 883/2013  13 může

OLAF  rovněž  provádět  kontroly  a inspekce  na místě  v souladu  s postupy  stanovenými  právem

Unie  na ochranu  finančních  zájmů  Unie  proti  podvodům  a jiným  nesrovnalostem.

Zjištění  OLAF  mohou  případně  vést  k tomu,  že agentura  bude  od příjemců  vymáhat  částky  zpět.

Zjištění  vyplývající  z vyšetřování  OLAF  mohou  navíc  vést k trestnímu  stíhání  podle

vnitrostátního  práva.

11.27.9  Práva  Evropského  účetního  dvora  a EPPO

Evropský  účetní  dvůr  a Úřad  evropského  veřejného  žalobce  zřízený  nařízením  Rady  (EU)

201 7/193914  (dále  jen,,EPPO")  má stejná  práva  jako  agentura,  zejména  právo  na přístup  pro

účely  kontrol  a auditů.

'2 Nařizení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě
prováděných  Komisí za účelem ochrany finanČních zájmů Evropských společenstvi proti podvodům a jiným
nesrovnalostem.

'3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne l1. září 2013 o vyšetřování
prováděném  Evropským  úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

'4 Nařizení  Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce při zřízení Úřadu
evropského veřejného žalobce
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  Příloha  
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Zpráva o valné hromadě konané per rollam 

 

Valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s., se sídlem U Stadionu 1654/8, Havířov-Podlesí, 

IČO 45192081 (dále jen „Společnost“) se konala s odkazem na ustanovení § 418 zákona 

č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a čl. 20, bod 13 stanov Společnosti, formou per 

rollam. 

Společnost požádala statutární město Havířov jako akcionáře o vyjádření k návrhům usnesení 

dne 22.11.2021 a stanovila 21 denní lhůtu k vyjádření. 

O hlasování na valné hromadě a o návrzích usnesení představenstva Společnosti rozhodla Rada 

města Havířova na své schůzi dne 29.11.2021.   

Hlasování na valné hromadě proběhlo prostřednictvím vyplnění hlasovacího lístku, který byl 

následně doručen Společnosti dne 3.12.2021.  

Společnost oznámila výsledek rozhodnutí valné hromady formou per rollam městu dne 

22.12.2021. 

Hlasování zástupce města o jednotlivých návrzích usnesení a konečný výsledek rozhodnutí 

valné hromady konané formou per rollam:  

 

Návrhy usnesení  Hlasování za 

město  

Výsledek 

rozhodnutí  

1 Valná hromada bere na vědomí výroční zprávu představenstva 

včetně zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti, o stavu 

jejího majetku za účetní období kalendářního roku 2020 a zprávu 

o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2020 

Souhlasí Usnesení 

bylo přijato 

2 Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora a výrok auditora 

o přezkoumání řádné účetní závěrky a výroční zprávy 

Společnosti za účetní období roku 2020 a zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami, bez námitek  

Souhlasí Usnesení 

bylo přijato 

3 Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti 

o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí rady 

Společnosti k řádné účetní závěrce Společnosti za účetní období 

roku 2020 a návrhu představenstva na rozdělení zisku 

Společnosti za účetní období roku 2020, a stanovisko dozorčí 

rady Společnosti k přezkumu zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami 

Souhlasí Usnesení 

bylo přijato 

4 Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za 

rok 2020 

Souhlasí Usnesení 

bylo přijato 

5 Valná hromada rozhodla, že čistý zisk Společnosti vykázaný 

v řádné účetní závěrce za účetní období roku 2020 ve výši                                       

43.711.985,28 Kč bude rozdělen následovně: převod do fondu 

nerozděleného zisku minulých let ve výši 43.711.985,28 Kč 

Souhlasí Usnesení 

bylo přijato 

6 Valná hromada volí členem dozorčí rady Společnosti pana 

Xxxxxxx Xxxxxx, bytem Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx 

Souhlasí Usnesení 

bylo přijato 

 

 

 



2 
 

Blíže k některým návrhům usnesení:  

Ad 5. Představenstvo společnosti navrhlo, aby celý čistý zisk společnosti ve výši 

43.711.985,28 Kč byl převeden do fondu nerozděleného zisku minulých let. 

Uvedený návrh byl především odůvodněn současnou situací s epidemií COVID-19, 

kdy došlo k poklesu výkonu poskytování dopravy. Společnost je příjemce různých 

dotací spojených s COVID-19 a jelikož jsou tyto dotace primárně určeny na pokrytí 

ztrát spojených s COVID-19 nejeví se akceptovatelné vyplácet část těchto dotací 

akcionářům ve formě zisku, naopak je rozumné tyto prostředky ponechat ve 

Společnosti a použít na krytí ztrát spojených s COVID-19, zejména s ohledem na 

blížící se další vlnu opatření. Po odeznění či zmírnění výše uvedených skutečností 

Společnost má záměr dividendy opět vyplácet.  

 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 

právních služeb MMH. 

 

Zprávu sepsal:  

Ing. Xxxxxxx Xxxxxx 



Příloha č. 1 – Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2018-04/2022 

 

 

 
 
 

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 

 

HAVÍŘOV 

 

za období 04/2018 – 04/2022 

 
 

 
 

 
Upravená Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022 po 

projednání dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a za 

použití § 47 odst.1 až 4 stavebního zákona. Obsahově v souladu s ust. § 15 vyhlášky č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 

 

 
Pořizovatel a předkladatel zprávy: 

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje   

Vypracovali: 

Bc. Jana Matuštíková 

Mgr. Šimon Gřunděl 

Datum: 

12/2021 

Orgán příslušný ke schválení zprávy: 

Zastupitelstvo města Havířova 

Schváleno dne: 

Usnesení č.: 
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Úvod  

 

 

Územní plán Havířov, Změna č. 1 Územního plánu Havířov, Změna č. 2 Územního plánu 

Havířov, Změna č. 3 Územního plánu Havířov, Změna č. 4 Územního plánu Havířov a právní 

stav Územního plánu Havířov po Změně č. 4 jsou neustále k dispozici k nahlédnutí na  

www.havirov-city.cz/odbor-uzemniho-rozvoje/uzemni-planovani/uzemni-plan-havirov 

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Havířov je zpracována na základě ustanovení § 55 odst. 

1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 

analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"). 

Stavebním zákonem, § 55, odstavcem 1 je stanoveno, že pořizovatel předloží zastupitelstvu 

obce nejpozději do čtyř let od vydání územního plánu a poté pravidelně nejméně jednou za čtyři 

roky zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období.   

 

V souladu s tímto ustanovením stavebního zákona Magistrát města Havířova, Odbor územního 

rozvoje, jako pořizovatel územního plánu příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) 

stavebního zákona, zpracoval návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov za období 

04/2018 – 04/2022. 

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov bude byl zveřejněn po dobu 30 dnů 

a každý může mohl uplatnit své připomínky, podněty a vyjádření k tomuto návrhu. 

Na základě výsledku projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zprávy 

upraví upravil a Zprávu o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022 

předloží předložil Zastupitelstvu města Havířov ke schválení.  
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A. Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na  

základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 ost. 6 stavebního zákona), a vyhodnocení 

případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj území 

 

A.1 Uplatňování územního plánu ve znění všech jeho změn  

 

Územní plán Havířov byl vydán Zastupitelstvem města Havířova dne 7. 4. 2014, pod č. 

usnesení 1145/25ZM/2014. Územní plán Havířov nabyl účinnosti dne 25.4.2014. 

 

O pořízení Změny č. 1 Územního plánu Havířov rozhodlo Zastupitelstvo města Havířova 

svým usnesením č. 1218/26ZM/2014 ze dne 23.6.2014 a svým usnesením č. 1286/27ZM/2014 

ze dne 22. 9. 2014 v souladu s ustanovením § 44 písm. a) stavebního zákona a to z vlastního 

podnětu. Důvodem pořízení změny byla úprava plochy pro územní rezervu silnice I. třídy, která 

zasahuje do plochy smíšené specifické SX, plochy přestavby s označením (DS-P2) v k. ú. Dolní 

Suchá s cílem umožnit bezkolizní lokalizaci plošně rozsáhlého záměru investora v ploše 

přestavby smíšené specifické SX (DS-P2) a  změna regulace zřizování ubytovacích zařízení 

kategorie ubytovny. 

Změna č. 1 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 

26.9.2016, pod č. usnesení 553/14ZM/2016 a nabyla účinnosti dne 26.10.2016.  

 

O pořízení Změny č. 2 Územního plánu Havířov rozhodlo Zastupitelstvo města Havířova na 

svém zasedání dne 26.1.2015 usnesením č. 87/3ZM/2015, dne 30.3.2015 usnesením 

č. 134/4ZM/2015, dne 15.6.2015 usnesením č. 202/5ZM/2015 a dne 14.9.2015 usnesením 

č. 258/6ZM/2015. Podnětem pro pořízení Změny č. 2 Územního plánu Havířov byly jednotlivé 

návrhy fyzických a právnických osob na pořízení změny.  

Změna č. 2 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 

26.6.2017, pod č. usnesení 759/19ZM/2017 a nabyla účinnosti dne 21.7.2017.  

 

O pořízení Změny č. 3 Územního plánu Havířov rozhodlo Zastupitelstvo města Havířova na 

svém zasedání dne 27.2.2017 usnesením č. 680/17ZM/2017. Podnětem pro pořízení Změny č. 

3 Územního plánu Havířov byly 2 návrhy právnických osob na pořízení změny. Změna č. 3 

Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 24.9.2018, pod č. 

usnesení 1068/27ZM/2018 a nabyla účinnosti dne 20.11.2018.  

 

Změna č. 4 byla zpracována na základě zadání, které bylo součástí Zprávy o uplatňování 

územního plánu za období 04/2014 – 04/2018 (dále jen „Zpráva“). Zpráva byla projednána 

Zastupitelstvem města Havířova v souladu s § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona dne 

23.4.2018 pod číslem usnesení 970/25ZM/2018. 

Změna č. 4 Územního plánu Havířov byla vydána Zastupitelstvem města Havířova dne 

23.9.2019, pod č. usnesení 251/8ZM/2019 a nabyla účinnosti dne 22.10.2019.  

 

V současné době Zastupitelstvo města Havířova dne 20.9.2021 schválilo pořízení změny č. 5 

Územního plánu Havířov, která bude pořizována z vlastního podnětu zkráceným postupem 

dle § 55a stavebního zákona a bude se týkat pouze úpravy textové části.  

 

Zkušenosti s rozhodováním podle územního plánu jsou dobré, územní plán je přehledný, avšak 

při praktickém používání územního plánu se projevila další potřeba úpravy podmínek využívání 

ploch s rozdílným způsobem využívání a úpravy výkladu některých pojmů používaných v 

textové části územního plánu. Při zpracování a pořizování územního plánu a jeho změn nebylo 

možné podchytit veškeré situace, které nastanou při rozhodování v území dle územního plánu.  
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Zjištěné požadavky na úpravu územního plánu budou řešeny při pořízení změny č. 6 Územního 

plánu Havířov. 

Urbanistická koncepce stanovená územním plánem je při umisťování nových staveb a při 

změnách staveb stávajících respektována, stejně jako koncepce uspořádání krajiny a veřejné 

infrastruktury.  

 

 

A.2 Vyhodnocení změn podmínek 

 

A.2.1  Zastavěné území 

Zastavěné území bylo vymezeno Územním plánem Havířov ke dni 1. 2. 2014. Poslední 

aktualizace hranice zastavěného území byla realizována ve vazbě na realizovanou zástavbu 

změnou č. 4 Územního plánu Havířov ke dni 1. 11. 2018. 

Stavební rozvoj od roku 2018 neustále probíhá, a proto bude potřeba při zpracování změny č. 

6 územního plánu Havířov aktualizovat vymezenou hranici zastavěného území v souladu 

s ustanovením § 58 stavebního zákona. 

 

A.2.2  Technická infrastruktura 

Změnou bude aktualizován stav technické infrastruktury v souladu s realizovanými stavbami 

od doby pořízení Změny č. 4 Územního plánu Havířov a dle Územně analytických podkladů 

ORP Havířov, aktualizace 2020 a následné průběžné aktualizace vycházející z dat předaných 

správci sítí.  

 

A.2.3  Politika územního rozvoje ČR (úplné znění závazné od 1.9.2021)  

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 byla schválena usnesením vlády České 

republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276. Soulad Územního plánu Havířov s Politikou územního 

rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 byl přezkoumán v rámci zpracování Změny č. 2 

Územního plánu Havířov. 

Dne 2.9.2019 č. 629 schválila vláda ČR Aktualizaci č. 2 a č. 630 Aktualizaci č. 3 Politiky 

územního rozvoje ČR. Následně dne 17.8.2020 č. 833 schválila vláda ČR Aktualizaci č. 5 

Politiky územního rozvoje ČR. Všechny schválené Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR 

jsou zapracovány do úplného znění závazného od 11.9.2020.  

Schválené Aktualizace č. 2, 3 a 5 se netýkají území statutárního města Havířova a nemohou tak 

mít významný vliv na změnu Územního plánu Havířov.  

Dne 31.8.2021 byla schválena Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, která je pro 

pořizování územně plánovací dokumentace závazná. Ministerstvem pro místní bylo zajištěno 

vyhotovení Úplného znění Politiky územního rozvoje ČR.  

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády 

ze dne 12. července 2021 č. 618. 

Vyhodnocení Politiky územního rozvoje ČR (úplné znění závazné od 1.9.2021) je nutno 

zapracovat do návrhu změny č. 6 Územního plánu Havířov.     

 

A.2.4 Úplné změní Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání 

Aktualizace č. 1 a Aktualizace č. 5 

Dne 13.9.2018 byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 Zásad 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje (dále jen „ZÚR MSK“), která nabyla účinnosti dne 

21.11.2018. Aktualizace ZÚR MSK byla zapracována v rámci pořizování změny č. 4 

Územního plánu Havířov a plně ji respektuje.  

Dne 17. 6. 2021 byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 5 ZÚR 

MSK, která nabyla účinnosti dne 31. 7. 2021. Předmětem aktualizace č.5 ZÚR MSK bylo 
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doplnění využití stávajícího koridoru E4 také pro plánovanou přípojku 400 kV do lokální 

distribuční soustavy v Ostravě. Aktualizace č. 5 se nedotýká správního území statutárního města 

Havířova. Vyhodnocení Aktualizace č. 5 ZÚR MSK je nutno zapracovat do návrhu změny č. 6 

Územního plánu Havířov. 

 

A.2.5  Změny zákonů souvisejících s územně plánovací činností 

Změna č. 6 Územního plánu Havířov bude reagovat na změny v zákonech souvisejících s 

územním plánováním. 

 

A.2.6  Územně analytické podklady  

V rámci změny č. 6 Územního plánu Havířov bude potřeba prověřit soulad s Územně 

analytickými poklady Moravskoslezského kraje 2021.  

V rámci změny č. 6 Územního plánu Havířov bude potřeba prověřit soulad s Územně 

analytickými poklady ORP Havířov, jejich úplnou aktualizací 2020. Jde zejména o prověření 

limitů v území, které mají vliv na rozvoj území (např. přírodní a kulturní hodnoty území, 

ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury, stanovená záplavová území apod.). 

 

A.2.7  Koncepční rozvojové materiály Moravskoslezského kraje 

V rámci změny č. 6 Územního plánu Havířov budou zapracovány nové nebo aktualizované 

koncepční rozvojové územně plánovací podklady a materiály Moravskoslezského kraje. 

 

A.2.8  Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný 

rozvoj území 

Během platnosti Územního plánu Havířov a jeho následných změn se neprojevily žádné 

negativní dopady navrženého řešení na udržitelný rozvoj území.  

Návrh Územního plánu Havířov byl posouzen z hlediska vlivů územního plánu na udržitelný 

rozvoj území včetně vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „posuzování 

vlivů“). Toto posouzení tvoří přílohu Vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na 

udržitelný rozvoj území, které bylo projednáváno současně s Územním plánem Havířov. 

Územní plán Havířov nebyl posuzován z hlediska vlivu na evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 

předpisů, vzhledem k tomu, že odbor životního prostředí Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje v Ostravě vyloučil možnost, že by návrh Územního plánu Havířov mohl mít vliv na 

evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

Změna č. 1, změna č. 2 a změna č. 4 Územního plánu Havířov nebyly posouzeny z hlediska 

vlivů na udržitelný rozvoj území vzhledem k tomu, že na základě výsledku projednání návrhu 

zadání a projednání zprávy o uplatňování územního plánu v případě změny č. 4, pro tyto změny 

bylo konstatováno, že navržené řešení změn nevyvolá požadavek na posouzení vlivů na životní 

prostředí a rovněž byl vyloučen významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast.  

Změna č. 3 Územního plánu Havířov, která řešila dvě lokality byla posouzena z hlediska vlivů 

územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně vlivů na životní prostředí podle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů. Vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast byl 

u této změny vyloučen.   

 

A.3 Záměry města Havířov  

V rámci uplynulého období byly ze strany statutárního města vzneseny požadavky na změnu 

Územního plánu Havířov, které budou prověřeny v rámci Zprávy o uplatňované územního 

plánu za období 04/2018 – 04/2022 a následné změny č. 6 Územního plánu Havířov. 

Požadavky, které by tato změna měla řešit jsou uvedeny v kapitole E. této zprávy, kde jsou 
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uvedeny pokyny pro zpracování návrhu změny č.6 Územního plánu Havířov. Dále budou 

v rámci změny prověřeny požadavky na pořízení změn navrhovatelů, u kterých nebylo 

schváleno samostatné pořízení změny, ale bylo doporučeno prověřit tyto požadavky z rámci 

této zprávy. 

 

 

B. Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 

 

B.1 Problémy k řešení vyplývající z ÚAP MSK, aktualizace 2021 

 

Poslední aktualizace územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje byla pořízena v 

roce 2021.  

Z poslední aktualizace územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje 2021 vyplývá 

následující problém: 

P-D11 – Střet záměru přeložky silnice v Havířově se zájmy ochrany přírody (EVL Natura) a se 

stávající zástavbou. 

Záměry týkající se problému P-D11 jsou územním plánem Havířov řešeny v souladu se 

Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje. 

 

 B.2 Problémy vyplývající z ÚAP ORP Havířov, aktualizace 2020 

 

Ze zpracované aktualizace Územně analytických podkladů ORP Havířov vyplývá zejména 

požadavek na prověření limitů v území, které mají vliv na rozvoj území (např. přírodní a 

kulturní hodnoty území, ochranná a bezpečnostní pásma technické infrastruktury, stanovená 

záplavová území apod.).  

Pro území statutárního města Havířova se v ÚAP ORP Havířov 2020 sledují následující 

problémy v území:  

 

Urbanistické závady:  

UZ4  - Nedostatečné parametry komunikací, chybí OV, veřejné prostranství 

UZ5  - Záplavové území ve střetu se silnicí I. třídy 

UZ8  - Ochrana typické slezské zástavby 

UZ20 - Slévání obcí - rozvoj obytné zástavby proti sobě až do splynutí obcí, rozbití sídelní 

                 struktury 

 

Dopravní, technické a enviromentální závady: 

DZ11  - Záměr vlakotramvaje x silniční doprava (Silnice I. Třídy) 

DZ12  - Nebezpečný dopravní úsek pro chodce 

DZ20  - Křižovatka Padlých hrdinů x Životická x Těrlická 

TZ5 - Pořizovateli ÚAP předána aktualizována trasa produktovodu, nutno zapracovat do 

                ÚPn 

EZ3  - Ochrana zemědělské půdy před zástavbou 

EZ5  - Zajištění průchodu zastavěným územím (zvěř) 

EZ14  - Max. délky nepřerušené plotové soustavy 

EZ17  - Výskyt populace užovky podplamaté v rozvojové lokalitě 

EZ22  - Záměr přeložky místní komunikace prochází lesem 

EZ23  - Výskyt Vážky široké v koridoru územní rezervy 

 

Střety záměrů s limity využití území: 

sZL22 - Záměr přeložky místní komunikace prochází lesem 
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sZL33 - Plocha přestavby (Dukla) x poddolování, OP komunikace 

sZL39 - Střet záměru koridoru komunikace I/11 Havířov-Třanovice se stávající zástavbou 

 

Požadavky na odstranění nebo zmírnění vlivů negativ v území: 

VD3    - Hladina záplavového území (Q100) zasahuje do zastavěného území obcí 

OPK1   - Nerespektování principů trvalé udržitelnosti rozvoje 

OPK2   - Zhoršení přírodního prostředí v chráněných územích  

OPK3 - Pokračující zábory volné krajiny a znehodnocení přírody rozšiřováním  

   zástavby 

OPK5   - Rostoucí tlak na výstavbu v přírodně cenných územích 

ZPFaPUPFL1 - Minimalizovat zásahy do lesních porostů v rámci ÚPD a zábory zemědělské 

   půdy 

ZPFaPUPFL2 - Minimalizovat negativní dopady v souvislosti s plánovanou zástavbou a 

                           rozvojem rekreačních a dalších aktivit 

ZPFaPUPFL3 - Minimalizovat zábor pozemků určených k plnění funkci lesa 

TI1 - Zvyšování podílu alternativních zdrojů energie při vytápění a dodávkách 

                          elektrické energie so domácnosti. 

 

 

C. Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje  

a územně plánovací dokumentací vydanou krajem             

        

C.1 Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje ČR   

 

Politika územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 schválena usnesením vlády České 

republiky ze dne 15. dubna 2015 č. 276 stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně 

plánovací činnost a pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry, 

tj. provádí základní vymezení a definice rozvojových oblastí, os a specifických oblastí. Jde 

o strategický dokument s celostátní působností. 

Politikou územního rozvoje je město Havířov vymezeno jako součást Metropolitní rozvojové 

oblasti Ostrava (OB2) a Specifické oblasti Karvinsko (SOB4). 

Změnou č. 2 Územního plánu Havířov bylo provedeno podrobné vyhodnocení souladu 

územního plánu s novými, doplněnými nebo upravenými prioritami územního plánování 

obsaženými v Politice územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1. Další vyhodnocení 

Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1 bylo provedeno v poslední vydané 

Změně č. 4 Územního plánu Havířov.   

Dne 2.9.2019 č. 629 schválila vláda ČR Aktualizaci č. 2 a č. 630 Aktualizaci č. 3 Politiky 

územního rozvoje ČR. Následně dne 17.8.2020 č. 833 schválila vláda ČR Aktualizaci č. 5 

Politiky územního rozvoje ČR. Všechny schválené Aktualizace Politiky územního rozvoje ČR 

jsou zapracovány do úplného znění závazného od 11.9.2020. Aktualizace č. 2, 3 a 5 se svým 

obsahem nedotýkají území statutárního města Havířova a nemohou tak mít významný vliv na 

Územní plán Havířov.  

Dne 31.8.2021 byla schválena Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR, která je pro 

pořizování územně plánovací dokumentace závazná. Ministerstvem pro místní rozvoj bylo 

zajištěno vyhotovení Úplného znění Politiky územního rozvoje ČR.  

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády 

ze dne 12. července 2021 č. 618. 

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR zásadně nemění koncepční zaměření platné 

Politiky územního rozvoje ČR. Předmětem Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje ČR byly 

úpravy stávajících kapitol ve smyslu doplnění, případně zpřesnění, resp. vypuštění textů, a tomu 
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odpovídající úpravy a doplnění příslušných schémat. Politika územního rozvoje ČR stanovuje 

republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a vymezuje 

rozvojové oblasti a rozvojové osy, specifické oblasti, plochy a koridory dopravní infrastruktury 

a koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejících rozvojových záměrů 

mezinárodního a republikového významu nebo které svým významem přesahují území jednoho 

kraje.  

Aktualizací č. 4 Politiky územního rozvoje ČR jsou dotčeny všechny kapitoly platné Politiky 

územního rozvoje ČR, nejvíce pak kapitoly 5 a 6 týkající se rozvojových záměrů dopravní a 

technické infrastruktury, a to na základě zhodnocení plnění úkolů pro ministerstva a jiné 

ústřední správní úřady a úkolů pro územní plánování vyplývajících z platné Politiky územního 

rozvoje ČR. 

U dopravních rozvojových záměrů bylo zavedeno nové sjednocené označení, tj. u záměrů 

silniční dopravy označení „SDx“, u záměrů železniční dopravy označení „ŽDx“.  

Prověřovány byly republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje 

území s ohledem na jejich rozsah, konkrétnost a aktuálnost a relevanci v praxi územního 

plánování. Upravena byla cca polovina z celkového počtu těchto republikových priorit (např. 

doplněny byly formulace týkající se aktuální problematiky sucha). Články týkající se 

rozvojových oblastí a rozvojových os byly pouze formálně upraveny, žádné nebyly zrušeny.  

 

Vyhodnocení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje ve 

vztahu k Územnímu plánu Havířov po Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje ČR: 

 

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně 

urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné 

urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem 

identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické 

atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního 

rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená 

ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé 

krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý 

přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, 

přírodní a užitné hodnoty.  

 

ÚP Havířov jsou respektovány přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území. Prvky ochrany 

přírody a nemovité kulturní památky jsou zobrazeny jako limity využití území.     

  

(14a) Při plánování rozvoje venkovských území a oblastí ve vazbě na rozvoj primárního sektoru 

zohlednit ochranu kvalitních lesních porostů, vodních ploch a kvalitní zemědělské, především 

orné půdy a ekologických funkcí krajiny.  

 

Je ÚP Havířov naplňováno. ÚP zachovává kvalitní ucelené plochy zemědělské půdy a její zábor 

redukuje na nejnižší míru.  

  

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci 

s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.  

 

Vymezením zastavitelných ploch v návaznosti na zastavěné území, ploch přestavby a stanovení 

podmínek pro způsob využívání stabilizovaných a zastavitelných ploch a ploch přestavby je 

předcházeno segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. 
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(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost 

komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých 

důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat 

ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, 

os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.  

 

ÚP Havířov je řešené celé správní území města s ohledem na udržitelný rozvoj území 

a soudržnost společenství obyvatel při zachování kvalitního životního prostředí a významných 

kulturních i přírodních hodnot území. 

 

(16a) Při územně plánovací činnosti vycházet z principu integrovaného rozvoje území, zejména 

měst a regionů, který představuje objektivní a komplexní posuzování a následné koordinování 

prostorových, odvětvových a časových hledisek.   

 

ÚP Havířov je řešené celé správní území města s ohledem na udržitelný rozvoj území 

a soudržnost společenství obyvatel při zachování kvalitního životního prostředí a významných 

kulturních i přírodních hodnot území. 

 

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků hospodářských změn lokalizací 

zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí zejména v hospodářsky 

problémových regionech a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.  

 

ÚP Havířov jsou vymezeny jak stabilizované, tak navržené plochy změn pro podnikatelské 

aktivity z oblasti výroby a skladování jako plochy smíšené výrobní, plochy výroby a skladování 

– lehkého průmyslu a výroby a skladování – výroby zemědělské.  

 

(18) Podporovat vyvážený a polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet územní 

předpoklady pro posílení vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi s ohledem na jejich 

rozdílnost z hlediska přírodního, krajinného, urbanistického i hospodářského prostředí.  

 

ÚP Havířov je rozvíjena zástavba ve všech katastrech správního území Havířova. 

 

(19) Vytvářet předpoklady pro rozvoj, využití potenciálu a polyfunkční využívání opuštěných 

areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu, vč. 

území bývalých vojenských újezdů). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb 

revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní 

půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné 

využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, 

které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky 

suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.  

 

ÚP Havířov je navržena celá řada ploch polyfunkčních přestaveb z důvodu využívání již 

nefunkčních areálů a ploch. 

 

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co 

nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem 

na to při územně plánovací činnosti, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické 

rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště 

chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, 

chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a 
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lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních 

systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění 

ekologických funkcí i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního 

charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V 

rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na 

cílové kvality krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.  

 

Rozvojové záměry pro novou výstavbu jsou ÚP Havířov soustředěny do vhodných proluk v 

území a v návaznosti na zastavěné území. Je ÚP Havířov naplňováno. 

 

(20a) Vytvářet územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně žijící 

živočichy a pro člověka, zejména při umísťování dopravní a technické infrastruktury a při 

vymezování ploch pro bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a skladování. V rámci územně 

plánovací činnosti omezovat nežádoucí srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 

prostupnosti krajiny, uplatňovat integrované přístupy k předcházení a řešení environmentálních 

problémů.  

 

ÚP Havířov vytváří územní podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny pro volně 

žijící živočichy a pro člověka a nenavrhuje srůstání sídel s ohledem na zajištění přístupnosti a 

propustnosti krajiny. 

 

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné 

pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně v rozvojových oblastech a v 

rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně 

poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých 

ploch nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné 

formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti 

krajiny.  

 

ÚP Havířov je naplňováno.  

 

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy udržitelného 

cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a 

rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, 

turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, 

cyklo, lyžařská, hipo).  

 

ÚP Havířov je naplňováno. 

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění 

dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní 

a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace 

krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. U stávající i 

budované sítě dálnic, kapacitních komunikací a silnic I. třídy zohledňovat i potřebu a možnosti 

umístění odpočívek, které jsou jejich nedílnou součástí. Zmírňovat vystavení městských oblastí 

nepříznivým účinkům tranzitní železniční a silniční dopravy, mimo jiné i prostřednictvím 

obchvatů městských oblastí, nebo zajistit ochranu jinými vhodnými opatřeními v území. 

Zároveň však vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu tak, aby byl zachován dostatečný 

odstup od vymezených koridorů pro nové úseky dálnic, silnic I. třídy a železnic, a tímto 

způsobem důsledně předcházet zneprůchodnění území pro dopravní stavby i možnému 

nežádoucímu působení negativních účinků provozu dopravy na veřejné zdraví obyvatel (bez 
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nutnosti budování nákladných technických opatření na eliminaci těchto účinků).  

ÚP Havířov vytváří předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické 

infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Je ÚP naplňováno. 

 

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním 

dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného 

zdraví a v souladu s principy rozvoje udržitelné mobility osob a zboží, zejména uvnitř 

rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby je třeba dostatečnou veřejnou 

infrastrukturou přímo podmínit. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti 

dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, 

s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. 

železniční, cyklistickou).  

 

ÚP Havířov navrženými úpravami na komunikační síti vytváří územní podmínky pro zlepšování 

dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby 

veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví a v souladu s principy rozvoje 

udržitelné mobility osob a zboží. 

 

(24a) Na územích, kde dochází dlouhodobě k překračování zákonem stanovených hodnot 

imisních limitů pro ochranu lidského zdraví, je nutné předcházet dalšímu významnému 

zhoršování stavu. V územích, kde nejsou hodnoty imisních limitů pro ochranu lidského zdraví 

překračovány, vytvářet územní podmínky pro to, aby k jejich překročení nedošlo. Vhodným 

uspořádáním ploch v území obcí vytvářet podmínky pro minimalizaci negativních vlivů 

koncentrované výrobní činnosti na bydlení. Vymezovat plochy pro novou obytnou zástavbu 

tak, aby byl zachován dostatečný odstup od průmyslových nebo zemědělských areálů.  

 

ÚP Havířov jsou pro plochy s výrobními aktivitami stanoveny různé omezující podmínky pro 

jejich využívání s ohledem na situování těchto ploch ve vazbě na obytnou zástavbu. 

 

(25) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními 

riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze, sucho atd.) s cílem jim 

předcházet a minimalizovat jejich negativní dopady. Zejména zajistit územní ochranu ploch 

potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území 

určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence 

srážkových vod v území a využívání přírodě blízkých opatření pro zadržování a akumulaci 

povrchové vody tam, kde je to možné s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako 

jedno z adaptačních opatření v případě dopadů změny klimatu.  

V území vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání srážkových vod jako zdroje 

vody a s cílem zmírňování účinků povodní a sucha.  

Při vymezování zastavitelných ploch zohlednit hospodaření se srážkovými vodami.  

 

ÚP Havířov je naplňováno.  

 

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou 

infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit 

zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku 

povodňových škod.  

 

ÚP Havířov je naplňováno. 
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(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její 

rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury, včetně podmínek pro 

rozvoj digitální technické infrastruktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní 

dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky 

možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí 

ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami.  

Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i 

nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní 

dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení 

přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady 

hospodářského rozvoje ve všech regionech.  

 

ÚP Havířov jsou vytvářeny podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury 

v území. 

 

(28) Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat potřeby rozvoje území v dlouhodobém 

horizontu a nároky na veřejnou infrastrukturu, včetně veřejných prostranství. Návrh a ochranu  

kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je vhodné řešit ve spolupráci veřejného 

i soukromého sektoru s veřejností.  

 

ÚP Havířov vytváří územní předpoklady pro zajištění kvality života ve všech potřebných 

dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu a ochranu  

kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury. 

 

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. Vytvářet územní podmínky 

pro upřednostňování veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravy. S ohledem na to vymezovat 

plochy a koridory nezbytné pro efektivní integrované systémy veřejné dopravy nebo městskou 

hromadnou dopravu, umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského 

vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní 

prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude 

poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to 

vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest, včetně 

doprovodné zeleně v místech, kde je to vhodné.  

 

ÚP Havířov je naplňováno. 

 

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je 

nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v 

budoucnosti.  

 

ÚP Havířov je naplňováno.  

 

(31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby 

energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich 

negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území 

energiemi.  
 

ÚP Havířov vytváří územní předpoklady pro rozvoj obnovitelných energetických zdrojů 

šetrných k životnímu prostředí pouze v omezeném rozsahu vzhledem k podmínkám v území.   
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Aktualizací č. 4 Politiky územního rozvoje ČR je město Havířov nadále vymezeno jako součást 

Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2) a Specifické oblasti Karvinsko (SOB4). 

 

V rámci kapitoly 5. Koridorů a ploch dopravní infrastruktury jsou Aktualizací č. 4 PÚR ČR 

vymezeny tyto změny:   

Železniční doprava 

ŽD5  

Vymezení:  

RS1 úsek Prosenice–Ostrava–hranice ČR/Polsko (–Katowice) včetně dopravně bezkolizního 

napojení RS1 na stávající trať směr Ostrava-Vítkovice–Havířov–Český Těšín.  

Důvody vymezení:  

Propojení největších měst ČR páteřní vysokorychlostní železniční dopravou. Zajistit realizaci 

vysokorychlostní železniční dopravy Prosenice–Ostrava-Svinov–hranice ČR/Polsko (–

Katowice). Splnění požadavků TEN-T. 

 

Koridory konvenční železniční dopravy 

ŽD20  

Vymezení:  

Trať úsek Ostrava-Svinov–Havířov–Český Těšín. 52  

Důvody vymezení:  

Koridor pro budoucí modernizaci trati v rámci soudržnosti, propojení a interoperability, součást 

TEN-T. 

 

Silniční doprava 

SD16  

Vymezení:  

Silnice I. třídy I/11, I/59, I/67, I/68 úsek Bohumín–Karviná–Havířov–Třanovice–Mosty u 

Jablunkova–hranice ČR/Slovensko (–Žilina).  

Důvody vymezení:  

Návaznost na rozvojový záměr rychlostní silnice na Slovensku ve směru od Čadce. Vazba na 

řešení průmyslové zóny Nošovice. Po silnicích I/11 a I/68 od dálnice D48 ke slovenským 

hranicím součást TEN-T. Zlepšení propojení dálnic D1 a D48 pomocí přeložek silnic I/59 a 

I/67 v úseku Bohumín–Karviná–Havířov. 

 

 

C.2 Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje  

 

Pro správní území města Havířova a jeho územně plánovací dokumentaci jsou nadřazenou 

územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR 

MSK) vydané usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1426 ze dne 22.12.2010, které nabyly 

účinnosti dne 4.2.2011. 

Územní plán Havířov byl zpracován v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje. Priority územního plánování dané ZÚR MSK jsou Územním plánem 

Havířov a jeho následně zpracovanými změnami č. 1 a č. 2 respektovány.  

Dne 13.9.2018 byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 1 ZÚR 

MSK, která nabyla účinnosti dne 21.11.2018. Aktualizace ZÚR MSK byla zapracována v rámci 

pořizování změny č. 4 Územního plánu Havířov a plně ji respektuje.   

Dne 17. 6. 2021 byla vydána Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje Aktualizace č. 5 ZÚR 

MSK, která nabyla účinnosti dne 31.7.2021. Předmětem aktualizace č.5 ZÚR MSK bylo 
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doplnění využití stávajícího koridoru E4 také pro plánovanou přípojku 400 kV do lokální 

distribuční soustavy v Ostravě. Aktualizace č. 5 se nedotýká správního území statutárního města 

Havířova.  

 

 

D.  Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst. 4 

stavebního zákona 

 

D.1 Aktuální využití vymezených zastavitelných ploch 

 

V následujících tabulkách je uvedeno aktuální využití vymezených zastavitelných ploch k 1. 8. 

2021 od vydání poslední změny č. 4 Územního plánu Havířov.  

 

 

 Plocha – způsob využití 
Orientační 

výměra v ha 
dle ÚP 

Zastavěno 
k 1. 8. 2021 

v ha 

Zůstává 
k zastavění 

v ha 

K. ú. Bludovice 
Plochy celkem 

125,16 4,69 120,47 

z toho 

smíšené obytné venkovské SV 48,75 1,89 46,86 

bydlení individuálního  BI 31,56 2,28 29,28 

občanského vybavení – 
veřejné infrastruktury 

OV 0,84 - 0,84 

občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 2,50 - 2,50 

občanského vybavení - 
hřbitovů 

OH 2,71 - 2,71 

smíšené výrobní VS 6,83 0,38 6,45 

výroby a skladování – 
výroby zemědělské 

VZ 1,25 0,14 1,11 

výroby a skladování – 
lehkého průmyslu 

VL 2,83 - 2,83 

technické infrastruktury – 
technického vybavení 

TI 0,22 - 0,22 

zemědělské - zahrady ZZ 1,09 - 1,09 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 25,51 - 25,51 

komunikací K 1,07 - 1,07 

 

K. ú. Dolní Datyně 
Plochy celkem 

34,77 2,27 32,50 

z toho 

smíšené obytné venkovské SV 23,34 1,97 21,37 

občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 0,61 - 0,61 

 občanského vybavení - OX 3,85 - 3,85 
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specifické 

rekreace – zahrádkové 
osady 

RZ 0,62 - 0,62 

technické infrastruktury – 
technického vybavení 

TI 0,3 - 0,3 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 5,06 - 5,06 

zemědělské - zahrady ZZ 0,99 0,3 0,69 

 

K. ú. Dolní Suchá 
Plochy celkem 

28,58 1,82 26,76 

z toho 

bydlení individuálního  BI 20,35 1,82 18,53 

rekreace – zahrádkové 
osady 

RZ 3,90 - 3,90 

smíšené výrobní VS 2,49 - 2,49 

zemědělské - zahrady ZZ 0,46 - 0,46 

občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 1,38 - 1,38 

 

K. ú. Havířov-město 
Plochy celkem 

25,07 2,30 22,77 

z toho 

smíšené obytné – městské 
centrum 

SMC 1,00 - 1,00 

smíšené obytné venkovské SV 7,79 1,93 5,86 

bydlení individuálního  BI 0,83 - 0,83 

bydlení hromadného BH 3,25 0,28 2,97 

občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 2,94 - 2,94 

občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 3,17 - 3,17 

občanského vybavení - 
komerčních zařízení 

OK 1,24 - 1,24 

občanského vybavení - 
specifické 

OX 1,04 - 1,04 

smíšené výrobní VS 0,23 - 0,23 

zemědělské - zahrady ZZ 0,10 - 0,10 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 0,50 0,09 0,41 

komunikací K 2,98 - 2,98 

 

K. ú. Prostřední Suchá 
Plochy celkem 

73,55 1,09 72,46 

z toho smíšené obytné městské SM 23,70 - 23,70 
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bydlení individuálního  BI 16,48 0,97 15,51 

smíšené obytné venkovské SV 0,83 - 0,83 

bydlení hromadného BH 0,79 - 0,79 

občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 2,03 - 2,03 

občanského vybavení – 
komerčních zařízení 

OK 0,44 - 0,44 

občanského vybavení - 
hřbitovů 

OH         3,24 - 3,24 

smíšené výrobní VS 11,80 0,12 11,68 

zemědělské - zahrady ZZ 0,24 - 0,24 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 11,77 - 11,77 

komunikací K 2,23 - 2,23 

 

K. ú. Šumbark 
Plochy celkem 

53,76 0,83 52,93 

z toho 

smíšené obytné městské SM 19,39 0,45 18,94 

bydlení individuálního  BI 16,75 0,38 16,37 

občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 1,54 - 1,54 

občanského vybavení – 
komerčních zařízení 

OK 0,43 - 0,43 

smíšené výrobní VS 1,98 - 1,98 

zemědělské - zahrady ZZ 0,22 - 0,22 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 12,54 - 12,54 

komunikací K 0,91 - 0,91 

 

Celkový souhrn využívání zastavitelných ploch vymezených ÚP Havířov a jeho změnami 

  

Plochy – způsob využití 
Orientační 

výměra v ha 
dle ÚP 

Zastavěno 
k 1. 8. 2021 

ha / % 

Zůstává 
k zastavění 

ha 

z toho 

smíšené obytné – městské 
centrum 

SMC 1,00 0/0 1,00 

smíšené obytné městské SM 43,09 0,45 / 1,0 42,64 

bydlení hromadného BH 4,04 0,28 / 6,9 3,76 

bydlení individuálního  BI 85,97 5,45 / 6,3 80,52 

smíšené obytné venkovské SV 80,71 5,79 / 7,2 74,92 

občanského vybavení - 
veřejné infrastruktury 

OV 7,35 0 / 0 7,35 

občanského vybavení - 
sportovních a rekreačních 
zařízení 

OS 7,66 0 / 0 7,66 
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občanského vybavení - 
komerčních zařízení 

OK 2,11 0 / 0 2,11 

občanského vybavení - 
specifické 

OX 4,89 0 / 0 4,89 

občanského vybavení - 
hřbitovů 

OH 5,95 0 / 0 5,95 

výroby a skladování – 
lehkého průmyslu 

VL 2,83 0 / 0 2,83 

smíšené výrobní VS 23,33 0,50 / 2,3 22,83 

výroby a skladování – 
výroby zemědělské 

VZ 1,25 0,14 / 11,2 1,11 

zemědělské - zahrady ZZ 3,10 0,30 / 9,7 2,80 

rekreace – zahrádkové 
osady 

RZ 4,52 0 / 0 4,52 

technické infrastruktury – 
technického vybavení 

TI 0,52 0 / 0 0,52 

dopravní infrastruktury 
silniční 

DS 55,38 0,09 / 0,2 55,38 

komunikací K 7,19 0 / 0 7,19 

Zastavitelné plochy celkem 340,89 13,00 / 3,8 327,89 

 

Z celkových údajů uvedených v tabulkách je zřejmé, že v daném období se nejrychleji rozvíjí 

výstavba rodinných domů na plochách smíšených obytných venkovských (SV) a na plochách 

bydlení individuálního (BI). K mírnému nárůstu dochází i na plochách smíšených obytných 

městských SM. 

Také byl zaznamenán úbytek zastavitelných ploch smíšené výroby (VS) a ploch zemědělských 

– zahrady (ZZ).  

 

D.2 Demografické údaje 

 

Pro město Havířov jsou charakteristické silné funkční vazby na nejbližší města – Ostravu, 

Karvinou, Orlovou. Takovéto vazby nejsou pro města podobné velikosti obvyklé. Rozvojové 

možnosti města jsou dány suburbanizačními tendencemi z okolních měst v kombinaci s 

rozvojem pracovních příležitostí v časově přiměřené dojížďkové vzdálenosti.  

 

V Územním plánu Havířov byl stanoven dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Havířově, 

včetně prognózy územního plánu do r.2025, kdy bylo počítáno s nárůstem počtu obyvatel 

v roce 2025 až na 77 300. Tato dlouhodobá prognóza se však nenaplňuje. 

 

Tab. Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel ve městě Havířově (včetně prognózy územního 

plánu do r.2025)  
rok 

 

1869 1900 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 2016 prog 

nóza 

2025 

obyv. 5 173 7 223 12 782 12 898 51 103 82 068 85 946 86 297 85 502 78 503 73 274 77 300 

 
Město Havířov vykazuje po roce 2001 každoroční pokles počtu obyvatel. Tento pokles je dán 

především vysokým úbytkem vlivem migrace. Cílem migrace jsou jak obce v okolí, tak i 

vzdálená města (častým jevem je skutečnost, že studující mladí lidé zůstávají v městech a 



 

19 

 

regionech studia mimo Havířov). Prudké zhoršování věkové struktury obyvatel po r. 2001 dále 

zhoršuje předpoklady přirozené měny obyvatel, záporná bilance přirozené měny dlouhodobě 

stoupá. Znepokojující skutečností je, že celkový pokles počtu obyvatel i přes kolísání v 

jednotlivých letech nevykazuje tendenci ke zlepšení. Jak lze vidět v grafu celkový přírůstek 

Havířova dlouhodobě klesá. 

 
Tab. Vývoj počtu obyvatel v Havířově v letech 2001-2020 

rok 
stav 

31.12. 
narození zemřelí 

přistěhov

aní 

vystěhova

ní 

přirozený 

přírůstek 

přírůstek 

migrační 

přírůstek 

celkem 

2001 85 502 696 754 1 056 1 471 -58 -415 -473 

2002 85 271 694 756 1 404 1 573 -62 -169 -231 

2003 84 914 676 815 1 378 1 596 -139 -218 -357 

2004 84 784 717 830 1 535 1 552 -113 -17 -130 

2005 84 427 730 840 1 322 1 569 -110 -247 -357 

2006 84 219 784 761 1 343 1 574 23 -231 -208 

2007 84 033 810 764 1 340 1 572 46 -232 -186 

2008 83 558 826 840 1 105 1 566 -14 -461 -475 

2009 82 896 838 858 1 022 1 664 -20 -642 -662 

2010 82 022 796 830 1 225 2 065 -34 -840 -874 

2011      78 503 723 890 1 127 2 147 -167 -1020 -1187 

2012     77 371 724 869 1 203 2 190 -145 -987 -1132 

2013     76 109 683 916 1 129 2 158 -233 -1029 -1262 

2014     75 049 692 825 1 282 2 209 -133 -927 -1060 

2015      74 101 658 863 1 479 2 222 -205 -743 -948 

2016     73 274 677 869 1 403 2 038 -192 -635 -827 

2017     72 382 662 916 1 426 2 066 -254 -638 -892 

2018     71 903 681 919 1 616 1 857 -238 -241 -479 

2019     71 200 619 913 1 477 1 886 -294 -409 -703 

2020     70 165 647 1024 1362 2020 -377 -658 -1035 

Zdroj dat: Databáze demografických údajů za obce ČR | ČSÚ (czso.cz) 
 

 
Zdroj dat: ČSÚ; Běžná evidence obyvatel (veřejná databáze aktuální k 31. 12. 2019 

 

Nepříznivou skutečností je pokles počtu obyvatel jak přirozenou měnou, který však vykazuje 

tendenci k rychlému růstu a v návaznosti na zhoršující se věkovou strukturu obyvatel je reálné 

očekávat zejména pokles počtu narozených, tak i migrací.  

Urbanistická koncepce rozvoje území navržená územním plánem vycházela z prognózy vývoje 

bydlení ve střednědobém výhledu (do r. 2025), která byla stanovena na základě komplexního 

zhodnocení podmínek řešeného území (podmínek životního prostředí, hospodářských 

podmínek a podmínek soudržnosti společenství obyvatel území).  
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Prognózou byl předpokládán mírný pokles počtu obyvatel na cca 77 000 až 78 000 obyvatel 

(bylo vycházeno z předběžných výsledků sčítání lidu, kdy byl uváděn celkový počet obyvatel 

79 690) a výstavba cca 250 nových bytů ročně. Uvedená bilance byla výchozím předpokladem 

pro stanovení potřeby ploch a dimenzování technické infrastruktury.  

Pro přiměřené fungování trhu s pozemky byla doporučena převaha nabídky pozemků nad 

očekávanou poptávkou. V úvahu je vždy nutno vzít i předpoklad, že část pozemků z nabídky 

odpadne z majetkoprávních či jiných neodhadnutelných důvodů – nebudou nabídnuty k prodeji 

(tj. k zástavbě) nebo nebudou v potřebném časovém předstihu infrastrukturně připraveny (např. 

s ohledem na nákladnost technického vybavení), proto bylo doporučeno uvažovat s 

plošnými rezervami v rozsahu 50 %.  

 

Předpokládaná prognóza se však nenaplňuje. Pokles počtu obyvatel je poměrně významný, také 

počet realizovaných bytů je výrazně nižší, než byla prognóza. Z celkového počtu zastavitelných 

ploch bydlení individuálního a ploch smíšených obytných venkovských stále zůstává 155,44 ha 

ploch určených k zastavění rodinnými domy. 

Z uvedených údajů je zřejmé, že bude potřeba přehodnotit prognózu vývoje počtu obyvatel i 

potřebu bytů. Přesto je ale nutné si uvědomit, že v podmínkách tržního hospodářství má územní 

plán možnost ovlivnit počet obyvatel pouze nabídkou ploch pro novou výstavbu bytů. 

Prověření a redukce zastavitelných ploch bude nezbytná v případě, že bude vyhověno 

požadavkům na vymezení nových zastavitelných ploch.  

 

 

E. Pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny 

 

Na základě vyhodnocení uplatňování Územního plánu Havířov bylo zjištěno, že je nutno 

zpracovat změnu č. 6 Územního plánu Havířov, jeho úplného znění. 

Změna č. 6 Územního plánu Havířov bude pořizována zkráceným postupem dle ustanovení § 

55a zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů.  

V rámci této změny budou zohledněny nově zjištěné skutečnosti a prověřeny uplatněné podněty 

na změny v území.  

 

1. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech 

zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot území, 

v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a 

dostupnosti veřejné infrastruktury  

 

Ve změně je nutné zohlednit a prověřit následující požadavky: 

 

1. Ve změně č. 6 bude ověřeno, že územně plánovací dokumentace naplňuje republikové 

priority pro zajištění udržitelného rozvoje území Politiky územního rozvoje ĆR (Úplné 

znění závazné od 1.9.2021). 

 

2. Do změny zapracovat Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje. 

   

3. Při zpracování změny postupovat v souladu s koncepčními a rozvojovými dokumenty 

Moravskoslezského kraje. 

 

4. Ve změně bude aktualizována hranice zastavěného území dle § 58 stavebního zákona. 
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5. V rámci řešení změny zohlednit a respektovat hodnoty v území a limity využití území 

dle aktuálních územně analytických podkladů ORP Havířov 2020 a územně 

analytických podkladů Moravskoslezského kraje 2021. Budou prověřeny problémy 

k řešení, které byly vymezeny v územně analytických podkladech a možnosti jejich 

řešení. 

 

6. V souladu s aktuálními daty správců sítí pro Územně analytické podklady ORP Havířov 

2020 zapracovat realizované stavby technické infrastruktury a v případě potřeby 

zpřesnit trasy sítí technické infrastruktury. 

 

7. Základní urbanistická koncepce stanovená v platném územním plánu zůstane 

zachována, bude respektován stávající charakter zástavby. Zastavitelné plochy nebo 

jejich části, které byly zastavěny budou převedeny do stavu. 

 

8. Prověřit zastavitelné plochy s ohledem na jejich využitelnost ve vazbě na zpřesněné 

limity území (ochranná pásma technické infrastruktury, ochranu přírodních a kulturních 

hodnot území apod.) a možnosti dopravní obsluhy zastavitelných ploch.  

 

9. Prověřit proluky v území vzniklé postupnou výstavbou na zastavitelných plochách 

a vhodné proluky v zastavěném území již zahrnout do ploch stabilizovaných.  

 

10. Prověřit stanovené podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a tyto 

podmínky upravit dle současných požadavků a problémů vyplývajících při rozhodování 

v území a současně prověřit aktuálnost přílohy č.1 – vymezení pojmů (prověřit stávající 

pojmy, upravit duplicitní pojmy, případně vymezit nové). 

 

11. Prověřit koncepci dopravní a technické infrastruktury z hlediska současného stavu již 

realizovatelných staveb.  

 

12. Prověřit návrhy na změny územního plánu uvedené v příloze Zprávy o uplatňování 

Územního plánu Havířov. 

 

13. Nové zastavitelné plochy navrhnout pouze za předpokladu potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch, jak je uvedeno v § 55 odst. 4 stavebního zákona. Vše bude pak 

řádně zdůvodněno.  

 

14. Změna bude zpracována v souladu s principy udržitelného rozvoje především 

s ohledem na ochranu zemědělské půdy a volné krajiny.  

 

15. Prověřit a upravit vzniklé nesrovnalosti v textové a grafické části, které vyplynuly 

z úprav navržené koncepce (např. úpravu výkresu legendy koncepce dopravní 

infrastruktury, úpravu textu kapitoly D.2.2 bodu 11) likvidace splaškových vod) 

 

16. Prověřit skutečný stav využití pozemku parc.č. 2247/15 k.ú. Bludovice a pozemku 

parc.č. 4671 k.ú. Havířov – město. 

 

17. Do textové části odůvodnění změny č. 6 zapracovat kapitolu Zvláštní zájmy Ministerstva 

obrany.  
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18. Prověřit vymezený koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby silnice I/11 dle 

technicko - ekonomické studie stavby „Silnice I/11 Havířov – Třanovice“. 

 

19. Prověřit následující záměry statutárního města: 

- Zařadit v zastavěném území k.ú. Šumbark v lokalitě podél jižní části ul. M. 

Pujmanové severozápadní část stabilizované plochy veřejných prostranství - zeleně 

veřejné (ZV) do stabilizované plochy komunikací (K). 

 

- Prověřit vymezení ploch pro parkování nákladních vozidel na správním území 

statutárního města dle podkladu odboru komunálních služeb případně řešit v rámci 

statické dopravy. Prověřit vymezení plochy podél východní části ul. Dlouhé třídy 

v obou směrech, plocha parkoviště podél ul. Dělnické u sportoviště Slávie, 

parkoviště u Kauflandu podél ul. Těšínská, plocha parkoviště na ul. Chrpová včetně 

okolních zelených ploch, plocha areálu bývalého dolu Dukla podél ul Závodní, 

plocha podél ul. Ostravské naproti dopravního hřiště, plocha u zámku ul. U 

Koupaliště, vymezí zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) u 

kruhového objezdu mezi ul. Hlavní třída a ul. Orlovská. 

 

- Prověřit změnu návrhové plochy smíšené nezastavěného území – rekultivace 

(SR) s označením (PS-SR4) v k.ú. Prostřední Suchá, která je určena pro rekultivaci 

na zastavitelnou plochu plochy výroby a skladování – těžký průmysl (VT). Jedná 

s o území, které navazuje na zastavitelnou plochu výroby a skladování – těžký 

průmysl (VT) s označením (PS-P9). 

 

- Prověřit vypuštění dopravního propojení ul. U Nádraží až po prodloužení silnice 

II/4726 ul. Petřvaldské, včetně úpravy zúžení rozsahu navrženého lokálního 

biokoridoru. Navrženou plochu dopraní infrastruktury silniční nahradit 

stabilizovanou plochou občanského vybavení – sportovních a rekreačních zařízení 

(OS). Plochu v rámci navrženého lokálního biokoridoru zařadit do stabilizované 

plochy smíšené nezastavěného území (SN). 

 

- Prověřit změnu využití plochy přestavby výroby a skladování – lehkého 

průmyslu (VL) s označením (DS-P4) a (DS-P5) a stabilizované plochy vodní a 

vodohospodářské (VV) včetně okolních ploch kolem Sušaneckých rybníků na 

plochy umožňující dané území využit ke krátkodobé rekreaci široké veřejnosti 

v rámci projektu IP LIVE řešení posthornické činnosti. 

 

- Prověřit změnu využití zastavitelné plochy smíšené výrobní (VS) s označením 

(BL-Z94) na zastavitelnou plochu občanského vybavení – veřejné infrastruktury 

(OV) navazující na stávající školské zařízení. 

 

- Prověřit využití části pozemku parc.č. 154/1 k.ú. Bludovice do stabilizované 

plochy komunikací (K) dle skutečného stavu v území a prověřit zařazení 

severovýchodní části pozemku parc.č. 154/1 k.ú. Bludovice ze stabilizované plochy 

veřejných prostranství – zeleně veřejně (ZV) do zastavitelné plochy komunikací 

(K).  

 

- Prověřit stanovení minimální výměry u nově oddělovaných pozemků pro 

výstavbu rodinných domů v zastavitelných plochách a zastavěném území v ploše 

bydlení individuálního (BI) a v ploše smíšené obytné venkovské (SV). 
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- Prověřit změnu využití severovýchodní části návrhové plochy veřejných 

prostranství – zeleně veřejně (ZV) s označením (SU-ZV6) pozemky parc.č. 

2105/666, 2105/667, 2105/668, 2105/669 k.ú. Šumbark do stabilizované plochy 

dopravní infrastruktury silniční (DS). 

 

 

2. Požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, 

které bude nutno prověřit. 

 

Vymezení nových ploch a koridorů územních rezerv se neuvažuje. 

 

3. Požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo.  

 

Budou prověřeny veřejně prospěšné stavby stanovené územním plánem, realizované stavby 

budou zakresleny jako stav.  

Bude prověřena potřeba vymezení nových veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných 

opatření a asanací, pro které bude možno uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo. 

 

4. Požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování 

o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní 

studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. 

 

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno 

vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci 

se nevyžaduje. 

 

5. Požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu 

jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení. 

 

Změna č. 6 bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona. 

 

Změna č. 6 bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a s jeho prováděcími 

vyhláškami ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu měněných částí územního plánu. 

 

Změna č. 6 územního plánu Havířov bude obsahovat části: 

 

A. Změnu Územního plánu Havířov  

B. Odůvodnění změny Územního plánu Havířov 

 

A. Změna Územního plánu Havířov bude obsahovat: 

A. Textovou část - dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. – měněné části 

A. Grafickou část - dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. – měněné části, která bude 

     obsahovat výkresy (případně výřezy výkresů) dotčených řešením změny v měřítku  

     1 : 5 000: 

A.1 Výkres základního členění území                

A.2 Hlavní výkres - urbanistická koncepce a koncepce uspořádaní krajiny    

A.3 Koncepce dopravní infrastruktury               
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A.4 Koncepce technické infrastruktury - vodního hospodářství       

A.5 Koncepce technické infrastruktury - energetiky  a elektronických komunikací  

A.6 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací   

 

B. Odůvodnění změny č. 6 územního plánu Havířov bude obsahovat: 

B. Textovou část - dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., která bude dále obsahovat 

kapitoly obsažené v § 53 odst. 4 písm. a) a b) a odst. 5 písm. b), e) a f) stavebního zákona. 

Současně bude textová část odůvodnění změny obsahovat srovnávací text s vyznačením 

změn Územního plánu Havířov. 

B. Grafickou část, která bude obsahovat výkresy (případně výřezy výkresů) dotčených 

řešením změny v měřítku 1 : 5 000: 

B.1 Koordinační výkres  

B.2 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  

B.3 Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000 

 

Grafická část změny bude tištěna formou soutisku s výkresy ÚP Havířov – úplným zněním po 

vydání změny (kresba výkresů ÚP Havířov pro vydání změny bude potlačena tak, aby vynikly 

změny v území řešené změnou). 

V případě, že některý z výkresů nebude dotčen řešením změny Územního plánu Havířov, 

nebude tento výkres dokládán. 

 

Návrh změny č. 6 bude předán objednateli ve dvou analogových (tištěných) vyhotoveních a ve 

dvou digitálních vyhotoveních v pdf. na CD za účelem veřejného projednání. 

 

Změna č. 6 upravená po projednání bude pro potřeby vydání předána v jednom analogovém 

(tištěném) vyhotovení a v jednom digitálním vyhotovení v pdf. na CD.   

 

Výsledná změna č. 6 bude objednateli předána ve dvou tištěných vyhotoveních a ve čtyřech 

digitálních vyhotoveních na CD s elektronickou verzí ve strojově čitelném formátu včetně 

prostorových dat ve vektorové formě. (Strojově čitelným formátem pro potřeby územně 

plánovací činnosti se rozumí formát datového souboru s takovou strukturou, která umožňuje 

programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru 

konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury). 

 

Po vydání změny č. 6 bude zpracováno úplné znění Územního plánu Havířov zahrnující právní 

stav po vydání změny č. 6 v počtu čtyř tištěných vyhotoveních a čtyř digitálních vyhotoveních 

na CD s elektronickou verzí ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové 

formě. 

 

 

F. Požadavky a podmínky pro vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu 

na udržitelný rozvoj území (§ 19 odst. 2 stavebního zákona), pokud je  

požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo nelze vyloučit  

významný negativní vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast   

 

Požadavky na vyhodnocení se zatím neuplatňují. Závěr bude je doplněn po projednání této 

zprávy.  

Vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj bude zpracováno, 

pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zprávy uplatní požadavek na zpracování 

vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo nebude možné vyloučit významný vliv 



 

25 

 

na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  

 

Změnou nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy v blízkosti přírodní památky Meandry 

Lučiny (kód ÚSOP: 1364), evropsky významné lokality Mokřad u Rondelu (kód lokality: 

CZ0813455). 

Navržené změny v území nebudou zasahovat ani do regionálních prvků v území vymezených 

v souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.  

 

Z výsledku projednávání Zprávy vyplývá, že požadavek na vyhodnocení vlivů územního plánu 

na udržitelný rozvoj území není stanoven.  

 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ve svém 

stanovisku konstatoval, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu č. 6 Územního 

plánu Havířov podle ust. § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Posouzením návrhu Zprávy ve smyslu ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů byl krajským úřadem vyloučen významný vliv na předmět 

ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 

 

 

G. Požadavky na zpracování variant řešení návrhu změny územního plánu, je-li 

zpracování variant vyžadováno 

 

Zpracování variant není vyžadováno. 

H. Návrh na pořízení nového územního plánu, pokud ze skutečností uvedených pod 

písmeny A) až D) vyplyne potřeba změny, která podstatně ovlivňuje koncepci 

územního plánu 

 

Pořízení nového územního plánu se nenavrhuje.  

 

 

I) Požadavky na eliminaci, minimalizaci nebo kompenzaci negativních dopadů na 

udržitelný rozvoj území, pokud byly ve vyhodnocení uplatňování územního plánu 

zjištěny 

 

Přímé negativní dopady na udržitelný rozvoj území nebyly ve vyhodnocení uplatňování 

územního plánu zjištěny. 

 

 

J) Návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje 

 

Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje se nevyžaduje. 
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Příloha Zprávy - návrhy na změnu územního plánu, které budou prověřeny ve změně č.6 

územního plánu vyplývající ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov za období 

04/2018 – 04/2022 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

1. parc.č. 1654/48, 

1654/49 a část 

pozemku parc.č. 

1654/50 k.ú. Šumbark 

zastavitelná plocha 

občanského vybavení – 

veřejné infrastruktury (OV) 

 

plochy bydlení 

individuální (BI) 

 
 

Pozemky se nachází v zastavěném území. Navazují na stávající zástavbu v dané lokalitě na 

plochy bydlení individuální a umožňují napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. 

V tomto případě nedochází k vymezení nových zastavitelných ploch, ale pouze k funkčního 

využití dané plochy. Plocha v dané lokalitě pro umístění občanského vybavení zde byla 

vymezena pro potřeby navrhovatele k rozšíření výstavby seniorského bydlení včetně zázemí 

pro sociální službu. Vlastník od daného záměru na rozšíření výstavby seniorského bydlení 

upouští. 

 

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

2. parc.č. 2238/1 k.ú. 

Bludovice 

zastavitelná plocha smíšená 

výrobní (VS) 

stabilizované plochy 

bydlení individuálního 

(BI) 

 
 

Pozemek se nachází v zastavěném území, je součástí zastavitelné plochy smíšené výrobní 

(VS) s označením (BL-Z97). V současné době je převážná část pozemku zastavěna stavbou 

zemního kolektoru pro tepelné čerpadlo rodinného domu č.p. 237 v Havířově – Životicích, 

který je umístěný jihozápadně od pozemku parc.č.2238/1. Kolaudační rozhodnutí na stavbu 

zemního kolektoru bylo vydáno dne 1.12.2005. Jedná s o úpravu plochy dle skutečného stavu 
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využití předmětného pozemku. 

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

3. parc.č.1419/28 v k.ú. 

Bludovice 

severní část pozemku je 

součástí stabilizované plochy 

zemědělské – orná půda, 

trvalé travní porosty (Z), 

zbývající část pozemku je 

součástí návrhové plochy 

přírodní - územního systému 

ekologické stability (ÚSES) 

severní část pozemku 

zařadit do plochy bydlení 

individuálního (BI) mimo 

plochu přírodní - 

územního systému 

ekologické stability 

(ÚSES) 

 
 

Pozemek se nachází v nezastavěném území. Severní část pozemku je součástí stabilizované 

plochy zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty (Z), zbývající část pozemku je součástí 

návrhové plochy přírodní – územního systému ekologické stability (ÚSES). Jedná pouze o 

cca 700 m2 pro umístění jednoho rodinného domu. Pozemek navazuje na již stávající 

stabilizované plochy individuálního bydlení, kde se nachází stávající inženýrské sítě včetně 

napojení na komunikaci. Nutno respektovat navrženou plochu pro ÚSES. 

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

4. parc.č. 312, 311/2, 

311/1 k.ú. Bludovice 

stabilizované plochy 

občanského vybavení - 

veřejné infrastruktury (OV) 

stabilizované plochy 

smíšené obytné městské 

(SM) 

 
 

Pozemky se nachází v zastavěném území v lokalitě mezi stávají občanskou vybaveností. Na 

pozemku parc.č. 311/1 se nachází stávají rodinný dům č.p. 1158 a zbývající pozemky jsou 

využívány jako zahrada u rodinného domu. Pozemky jsou oploceny. Z uvedeného vyplývá, 

že se jedná o úpravu skutečného stavu využití předmětných pozemků. 
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číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

5. parc.č. 2143, 2144 k.ú. 

Prostřední Suchá 

stabilizované plochy 

občanského vybavení - 

veřejné infrastruktury (OV) 

plochy bydlení 

individuálního (BI) 

 
 

Pozemky se nachází v zastavěném území. V současné době jsou předmětné pozemky majiteli 

nevyužívány. Pozemky umožňují napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Západní 

částí pozemku parc.č. 2144 prochází stávající trasa primárního horkovodu.  

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

6. parc.č. 2803/26, 

2803/31 k.ú. 

Bludovice 

zastavitelné ploše občanského 

vybavení - veřejné 

infrastruktury (OV) 

plochy bydlení 

individuálního (BI) 

 
 

Pozemek se nachází v zastavitelné ploše občanského vybavení - veřejné infrastruktury (OV) 

s označením BL-Z64. Plocha v dané lokalitě pro umístění infrastruktury občanského 

vybavení zde byla vymezena pro potřeby občanů v rozvijící se lokalitě pro individuální 

výstavbu. Vzhledem k tomu, že rozloha předmětných pozemků svou velikostí neodpovídá 

parametrům pro umístění staveb pro občanskou vybavenost, doporučujeme možnost prověřit 

předložený návrh na změnu v případě, že v rámci změny budou vypuštěny zastavitelné 

plochy o stejné nebo vetší výměře. 

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

7. parc.č. 840/4, 843/2 

k.ú. Bludovice 

západní část pozemků se 

nachází ve stabilizované 

ploše obytné smíšené 

venkovské (SV) a východní 

plochy smíšené obytné 

venkovské (SV) 
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část předmětných pozemků je 

zařazena do návrhové plochy 

smíšené výrobní (VS) 

 
 

Pozemky se nachází v zastavěném území. Západní část pozemků se nachází ve stabilizované 

ploše obytné smíšené venkovské (SV) a východní část předmětných pozemků je zařazena do 

návrhové plochy smíšené výrobní (VS). Pozemky umožňují napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu. Okrajem západní části pozemku parc.č. 840/4 podél komunikace 

vede stávající trasa řadu pitné vody, středotlakého plynovodu a gravitační stoka splaškové 

kanalizace.  

 

 

číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

8. parc.č. 1267/3, 1238, 

1239, 1268/2 k.ú. 

Bludovice 

parc.č. 1238, 1239 - plochy 

veřejných prostranství – 

zeleně veřejné (ZV) 

parc.č. 1267/3, 1268/2- 

stabilizované plochy 

zemědělské – orné půdy, 

trvalé travní porosty – (Z) 

plochy zemědělské 

zahrady (ZZ) 

 
 

Pozemky parc.č. 1238, 1239 se nachází v nezastavěném území a jsou součástí návrhové 

plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) s označením (BL-ZV2). 

Pozemky parc.č. 1267/3, 1268/2 se nachází v zastavěném území. 

Severní část pozemku parc.č. 1238 se nachází v hranici 50 m od okraje pozemků určených 

k plnění funkce lesa. Jižní část pozemku parc.č. 1267/3 a severní část pozemku parc.č. 1238 

se nachází v ochranném pásmu stávajícího vzdušného vedení VN.  

Pozemky parc.č. 1238, 1239, 1268/2, 1267/3 prochází stávající trasa gravitační stoky 

splaškové kanalizace a stávající trasa nízkotlakého plynovodu.   
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číslo parcelní číslo  

katastrální území 

stávající způsob využití 

pozemku dle ÚP 

požadovaná změna 

9. parc.č. 2655/8 k.ú. 

Prostřední Suchá 

stabilizovaná plocha 

komunikací – K 

plochy bydlení 

individuálního (BI) 

 
 

Pozemek se nachází v zastavěném území, dle katastru nemovitostí je pozemek veden jako 

zahrada. Jedná se o stabilizované území v rámci stávající zástavby rodinných domů. 

Pozemek je využíván jako zahrada u rodinného domu. Jde o zařazení pozemku dle 

skutečného stavu v území. 

 

 

10. Prověřit zařazení části pozemku parc.č. 1015/1 k.ú. Bludovice do stabilizované plochy 

      rekreace – zahrádkové osady (RZ) v rámci skutečného stavu v území. 

 

11. Prověřit zařazení jižní části pozemku parc.č. 1123 k.ú. Bludovice do zastavitelné plochy 

      zemědělské – zahrady (ZZ). 

 

12. Prověřit doplnění přípustného využití v rámci zastavitelné plochy dopravní infrastruktury 

      silniční (DS) s označením (SU-Z18) pozemek parc.č. 2516/1 k.ú. Šumbark o rozšíření 

      občanské vybavenosti s možností výstavby garáží.   

 

13. Prověřit úpravu zastavitelné plochy smíšené výrobní (VS) s označením (BL-Z67) na části 

       pozemku parc.č. 2741 k.ú. Bludovice (cca 1500 m2) do zastavitelné plochy smíšené obytné 

       venkovské (SV). 

 

14. Prověřit zařazení pozemku parc.č. 2112/2 k.ú. Dolní Suchá do stabilizované plochy 

      zemědělské – zahrady (ZZ) dle skutečného stavu využití. 

 

15. Prověřit zařazení plochy smíšené výrobní (VS) s označením (PS-Z51) k.ú. Prostřední Suchá 

     do plochy umožňující využití pro sport a rekreaci s možností stravovacích zařízení. 

 

16. Prověřit zařazení části pozemků parc.č. 2354/1, 2359/6 k.ú. Dolní Suchá do zastavitelné 

      plochy bydlení individuálního (BI).  



Příloha č. 2 – Vyhodnocení došlých písemností podaných při projednání návrhu Zprávy o 

uplatňování Územního plánu Havířov  
 

I. Dotčené orgány a organizace 

 

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1, čj. MPO 618390/2021 ze dne 

20.10.2021 

Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství 

a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „horní zákon“), se k výše 

uvedené územně plánovací dokumentaci podle ust. § 55 odst. 1 a § 47 odst. 2 zákona č. 

(ID:30703300), předpisů (dále jen „stavební zákon“) vyjadřujeme následovně. 

Ve správním území obce se nachází tato výhradní ložiska: 

• Rychvald (ID: 3266500), surovina zemní plyn, těžba současná z vrtu, 

• Důl Odra, stř.J.Fučík (ID:3071021), surovina černé uhlí, těžba dřívější hlubinná, 

• Důl Odra, stř.J.Fučík (ID:3071026), surovina černé uhlí, těžba dřívější hlubinná,  

• Důl Darkov, z. Dukla-útlum (ID:3070800), surovina černé uhlí, těžba dřívější hlubinná, 

• Důl Darkov, z. Dukla-útlum, (ID:3070825), surovina černé uhlí, těžba dřívější hlubinná, 

• Důl Darkov, z.1 lok. Barbora (ID:3070401), surovina zemní plyn, těžba současná z vrtu, 

• Důl Darkov, z.2. lok. Gabriela (ID:3070403), surovina zemní plyn, těžba dosud 

netěženo, 

• Důl. zav.1, Darkov, K.-Doly II (ID:3070421), surovina černé uhlí, těžba dřívější 

hlubinná, 

• Důl. záv.1, Darkov, Doly II (ID:3070423), surovina černé uhlí, těžba dřívější hlubinná, 

• Důl. záv.1, Darkov, Doly II (ID:3070428), surovina černé uhlí, těžba dřívější hlubinná, 

• Důl, záv.1, Darkov, K-Doly II (ID:3070426), surovina černé uhlí, těžba dřívější 

hlubinná, 

• Důl Odra, stř.František (ID:3070300), surovina černé uhlí, těžba dřívější hlubinná, 

• Důl Odra. stř.František (ID:3070325), surovina černé uhlí, těžba dřívější hlubinná, 

• Havířov-západ (ID:3052200), surovina cihlářská surovina, těžba dosud netěženo. 

• Ve správním území obce se nachází tato chráněná ložisková území: 

• Čs. část Hornoslezské pánve (ID:14400000), surovina zemní plyn – uhlí černé, 

• Rychvald (ID:07100100), surovina zemní plyn, 

• Karviná – Doly (ID:07040000), surovina zemní plyn, 

• Šenov u Ostravy (ID:05220000), surovina cihlářská hlína. 

Ve správním území obce se nachází tyto dobývací prostory: 

• Dolní Suchá (ID:40084) nerost, hoř.zemní plyn vázaný na uh.sl., stav ložisko těžené, 

• Dolní Suchá (ID:20031), nerost černé uhlí, stav zastavená těžba, 

• Petřvald I (ID:20032), nerost černé uhlí, stav ukončená těžba DP bude rekonstruován, 

• Horní Suchá I (ID:40083), nerost hořlavý zemní plyn váz. na uhl, stav ložisko těžené. 

Ve správním území obce se nachází tyto schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů: 

• Bludovice-Chotěbuz (ID:9012100), surovina černé uhlí. 

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Havířov obsahuje pokyny pro změnu číslo 6 

územního plánu Havířov. S ohledem na výše uvedené upozorňujeme na následující zákonné 

povinnosti.  Podle ustanovení paragraf 15 odstavce 1 horního zákona jsou orgány územního 

plánování a zpracovatel a územně plánovací dokumentace povinní vycházet z podkladu o 

zjištěných a předpokládaných výhradních ložiscích. 

Podle ustanovení § 13 zákona číslo 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů orgány územního plánování a stavební úřady vycházejí při své činnosti z výsledků 

geologických prací s cílem zajistit v co největší míře zejména ochranu zjištěných a 

předpokládaných ložisek nerostu a vytvářet podmínky pro jejich hospodárné využívání. 
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Dobývací prostor je dle ustanovení § 80 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a § 27 odst. 6 

horního zákona rozhodnutím o změně využití území v rozsahu jeho vymezení na povrchu.  

Upozorňujeme, že je nezbytné respektovat dobývací prostory jako územní limit a postupovat v 

souladu s podmínkami vydanými v rozhodnutí o povolení hornické činnosti.  Podle ustanovení 

§ 14d odst. 2 horního zákona je surovinová politika jedním z podkladů pro územně plánovací 

dokumentaci.  Navrhované změny musí být rovněž v souladu s dokumentem podmínky ochrany 

ložisek černého uhlí v chráněném ložiskovém území České části hornoslezské pánve ve 

vymezené části okresu Karviná Tento dokument je přílohou č.1 rozhodnutí Ministerstva 

životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX, ve věci změny chráněného ložiskového 

území České části hornoslezské pánve ze dne 3.5.2016, č.j. 748/580/15, 30134/ENV, (sp. zn. 

000370/A-10) a generálním závazným stanoviskem k umísťování staveb v chráněném 

ložiskového území vydaným Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odbor životního 

prostředí a zemědělství ze dne 14. října 2019, č.j. MSK 146202/2019. 

Vyhodnocení: 

Na základě připomínky budou v rámci návrhu změny č. 6 Územního plánu Havířov (dále jen 

„Změna č. 6“) prověřeny všechny výše uvedené limity viz kapitola E. Zprávy o uplatňování 

Územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022 (dále jen „Zpráva“).  

 

2. Ministerstvo obrany, Tychonovova 1, Praha 6, čj. MO 25117/2021-1150-210 ze dne 

29.11.2021 

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce nakládání s majetkem, 

Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 6 odst. 1 písmeno h) zákona č. 222/1999 

Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

zajišťování obrany ČR“) a zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), jako věcně a místně příslušné ve smyslu zákona o zajišťování obrany ČR, a v souladu 

s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech 

územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, se ve smyslu § 47 odst. 2 stavebního 

zákona vyjadřuje:  

K předloženému návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Havířov nemá Ministerstvo 

obrany připomínky. Jelikož schválený návrh zprávy bude podkladem pro zpracování změny č. 

6 územního plánu Havířov, Ministerstvo obrany uplatňuje požadavek na zapracování limitů a 

zájmů Ministerstva obrany do textové a grafické části návrhu této změny.  

- Na celém správním území je zájem Ministerstva obrany posuzován z hlediska povolování níže 

uvedených druhů staveb podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. (dle ÚAP jev 119)  

Na celém správním území umístit a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného 

stanoviska Ministerstva obrany:  

- výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I. II. a III. třídy  

- výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů  

- výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení  

- výstavba vedení VN a VVN  

- výstavba větrných elektráren  

- výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice….)  

- výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem  

- výstavba vodních nádrží (přehrady, rybníky)  

- výstavba objektů tvořících dominanty v území (např. rozhledny) 2  

Ministerstvo obrany požaduje respektovat výše uvedené vymezené území a zapracovat je do 

textové části návrhu územního plánu do Odůvodnění, kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 

obrany. Do grafické části pod legendu koordinačního výkresu zapracujte následující textovou 
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poznámku: „Celé správní území je zájmovým územím Ministerstva obrany z hlediska 

povolování vyjmenovaných druhů staveb“.  

Výše uvedená vymezená území Ministerstva obrany tvoří neopomenutelné limity v území 

nadregionálního významu a jejich respektování a zapracování do ÚPD je požadováno ve 

veřejném zájmu pro zajištění obrany a bezpečnosti státu.  

Požadavky Ministerstva obrany jsou uplatněny v kontinuitě na poskytnuté údaje o území úřadu 

územního plánování pro úplné a průběžné aktualizace územně analytických podkladů ORP. 

Vyhodnocení: 

Vzato na vědomí. Požadavek na zapracování limitů a zájmů Ministerstva obrany do textové a 

grafické části návrhu změny je respektován, neboť je již součástí Územního plánu Havířov. 

Požadovaný limit „Celé správní území je situováno v ochranném pásmu leteckých 

zabezpečovacích zařízení Ministerstva obrany“ je v grafické části územního plánu uveden 

formou následující textové poznámky pod legendou koordinačního výkresu. Do textové části 

odůvodnění Změny č. 6 bude prověřeno doplnění nové kapitoly Zvláštní zájmy Ministerstva 

obrany viz kapitola E. Zprávy.  

 

3. Obvodní báňský úřad, Veleslavínova 18, Ostrava, č.j. SBS 45366/2021 ze dne 2.11.2021 

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále OBÚ) 

s působností k vykonávání vrchního dozoru státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 

1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 

ve znění pozdějších předpisů (dále vzpp.) a věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 2 

zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon, vzpp. a ustanovení § 20 odst. 1 a § 47 odst. 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vzpp., k Vašemu oznámení o projednávání návrhu Zprávy 

o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022 (dále Zpráva) uplatňuje 

stanovisko, ve kterém nemá připomínky k návrhu Zprávy z hlediska ochrany a využití 

nerostného bohatství vzhledem k tomu, že tato respektuje dobývací prostory: ID: 2 0031 s 

názvem Dolní Suchá, ID: 2 0032 - Petřvald I, ID: 4 0083 - Horní Suchá I a ID: 4 0084 - Dolní 

Suchá I, které byly stanoveny pro dobývání výhradních ložisek vyhrazených nerostů černého 

uhlí a hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje, a jejichž hranice vyznačil orgán 

územního plánování v územně plánovací dokumentaci, tj. v koordinačním výkresu. 

Vyhodnocení: 

Vzato na vědomí. 

 

4. Ministerstvo Životního prostředí, Vršovická 1442/65, Praha 10, č.j. MZP/2021/580/1452 ze 

dne 15.11.2021 

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX (dále jen „ministerstvo“), 

obdrželo vaše oznámení /v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů/ o projednávání výše 

uvedeného návrhu. Ministerstvo jako dotčený orgán podle § 55 odst. 1 stavebního zákona, § 15 

odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a § 13 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 

pozdějších předpisů, sděluje po prostudování návrhu, že k němu nemá žádné připomínky. 

Vyhodnocení: 

Vzato na vědomí.  

 

5. Ministerstvo dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 155 Praha 1, čj. MD-34959/2021-

910/2 ze dne 11.11.2021 

Podle § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo dopravy ústředním orgánem a 

odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a v rozsahu své působnosti za její 
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uskutečňování. § 22 citovaného zákona dále stanovuje, že ministerstva zpracovávají koncepce 

rozvoje svěřených odvětví.  

Na základě ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění, Ministerstvo dopravy, jako dotčený orgán ve věcech 

dopravy, uplatňuje požadavky podle § 40 odst. 2 písm. g) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, v platném znění, podle § 56 písm. d) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném 

znění, podle § 88 odst. 1 písm. k) a l) zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, 

a podle § 4 zák. č.114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v platném znění, k návrhu zprávy o 

uplatňování a k zadání změny č. 6 územního plánu Havířov.  

Silniční doprava  

Správním územím města je vedena silnice I/11 Poděbrady – Hradec Králové – Ostrava – 

Jablunkov – st. hranice. Dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je správní území 

města dotčeno koridory D30, D31, D511, D512 a D521. Upozorňujeme, že dle právě 

projednávaného návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje 

budou koridory D30, D31, D512 a D521 sjednoceny do jednoho návrhového koridoru D30.  

Zároveň upozorňujeme, že na přeložku silnice I/11 byla zpracována technicko-ekonomická 

studie „Silnice I/11 Havířov – Třanovice“, která Vám byla zaslána oprávněným investorem 

Ředitelství silnic a dálnic ČR pasportem č. 001412/11130/2020 ze dne 4. 8. 2020. Na základě 

této studie požadujeme v rámci připravované změny č. 6 územního plánu Havířov prověřit 

koridor pro umístění veřejně prospěšné stavby – I/11 Havířov – Těrlicko. V této studii došlo k 

úpravě některých mimoúrovňových křižovatek (např. mimoúrovňová křižovatka Havířov 

západ), pro které bude nutné koridor upravit.  

Dále požadujeme, aby v kapitole „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných…“ byl u veřejně prospěšné stavby – I/11 Havířov – Těrlicko uveden text „včetně 

staveb vedlejších / souvisejících“. Veřejně prospěšnou stavbou je nejen přeložka silnice I/11, 

ale i všechny její součásti a příslušenství (viz § 12 a § 13 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích) a všechny vyvolané stavby a stavby související nezbytné pro zajištění výstavby 

a řádného užívání stavby (§ 170 zákona č. 183/2006 Sb.).  

Rovněž požadujeme, aby v plochách navazujících na vymezený koridor pro přeložku silnice 

I/11 byly v jejich přípustném využití uvedeny stavby veřejné dopravní infrastruktury a 

technické infrastruktury (vedlejší stavby). Některé stavby vedlejší (dle § 2 odst. (9) zákona č. 

183/2006 Sb., v platném znění), jejichž rozsah nelze v současné době specifikovat, např. 

přeložky technické infrastruktury (přeložky inženýrských sítí), opatření pro zajištění odvodnění 

a podobně, mohou být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor.  

Drážní doprava  

Řešeným územím je vedena dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 321 Opava východ - 

Ostrava - Český Těšín, která je ve smyslu § 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, zařazena do 

kategorie dráhy celostátní. Požadujeme respektovat ochranné pásmo dráhy dle výše uvedeného 

zákona o dráhách.  

Z hlediska letecké a vodní dopravy neuplatňujeme požadavky k návrhu zprávy o uplatňování a 

k zadání změny č. 6 územního plánu, neboť nejsou dotčeny námi sledované zájmy. 

Vyhodnocení: 

Vzato na vědomí. V rámci Změny č. 6 bude prověřen koridor pro umístění veřejně prospěšné 

stavby silnice I/11 dle technicko - ekonomické studie „Silnice I/11 Havířov – Třanovice“ viz 

kapitola E. Zprávy. 

Ochranné pásmo dráhy je územním plánem respektováno.   
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6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Šumavská 33, 612 54 Brno, č.j. RSD-559364/2021-1ze dne 

11.11.2021  

Na základě oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov 

jako majetkový správce silnic I. třídy a dálnic k projednávané ÚPD sdělujeme:  

Správním územím města jsou vedeny tyto silnice:  

I/11 Poděbrady – Hradec Králové – Ostrava – Jablunkov – st. hranice,  

II/474 Mosty u Jablunkova – Jablunkov – Hnojník – Dolní Lutyně,  

II/475 Havířov – Horní Suchá – Karviná – Dolní Marklovice – st. hranice,  

II/479 Poruba – Ostrava – Radvanice – Havířov,  

III/01140 Dolní Bludovice – Žermanice,  

III/4726 Petřvald – Podlesí – Šumbark,  

III/47210 Orlová – Dolní Suchá,  

III/4735 Horní Tošanovice – Soběšovice – Dolní Bludovice,  

III/4739 Václavovice – Dolní Datyně – Kaňovice,  

III/4742 Životice – Pacalůvka,  

III/4744 Horní Suchá – průjezdná v ul. Hornosušské,  

III/4745 Prostřední Suchá – Havířov,  

III/4746 Havířov – Dolní Suchá.  

Silnice I/11 je ve vlastnictví státu, ostatní silnice jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. 

Dle Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je správní území města dotčeno 

koridory pro umístění silnic I. třídy D30, D31, D511, D512 a D521 (koridor územní rezervy). 

Upozorňujeme, že dle právě projednávaného návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje budou koridory D30, D31, D512 a D521 sjednoceny do jednoho 

návrhového koridoru D30. Zároveň upozorňujeme, že na přeložku silnice I/11 byla zpracována 

technicko-ekonomická studie „Silnice I/11 Havířov – Třanovice“, která Vám byla zaslána 

pasportem č. 001412/11130/2020 ze dne 4. 8. 2020. Na základě této studie požadujeme v rámci 

připravované změny č. 6 územního plánu Havířov prověřit koridor pro umístění veřejně 

prospěšné stavby – I/11 Havířov – Těrlicko. V této studii došlo k úpravě některým 

mimoúrovňových křižovatek (např. MÚK Havířov západ), pro které bude nutné koridor 

upravit.  

Dále požadujeme, aby v kapitole „Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně 

prospěšných…“ byl u veřejně prospěšné stavby – I/11 Havířov – Těrlicko uveden text „včetně 

staveb vedlejších / souvisejících“. Veřejně prospěšnou stavbou je nejen přeložka silnice I/11, 

ale i všechny její součásti a příslušenství (viz §12 a §13 Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích) a všechny vyvolané stavby a stavby související nezbytné pro zajištění výstavby 

a řádného užívání stavby (§ 170 zákona č. 183/2006 Sb.).  

Rovněž požadujeme, aby v plochách navazujících na vymezený koridor pro přeložku silnice 

I/11 byly v jejich přípustném využití uvedeny stavby veřejné dopravní infrastruktury a TI 

(vedlejší stavby). Některé stavby vedlejší (dle § 2 odst. (9) zákona č. 183/2006 Sb. v platném 

znění), jejichž rozsah nelze v současné době specifikovat, např. přeložky technické 

infrastruktury (přeložky inženýrských sítí), opatření pro zajištění odvodnění a podobně, mohou 

být umístěny i s přesahem mimo vymezený koridor.  

Upozorňujeme v souvislosti s případným návrhem nových zastavitelných ploch, které by mohly 

být zasaženy hlukem a vibracemi ze stávajících i plánovaných silnic I. třídy, na § 77 Zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.  

Obecně upozorňujeme, že veškeré zastavitelné plochy a jejich připojení k silniční síti musí být 

vymezeny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., kterou se provádí Zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména § 20, a dle vyhlášky č. 

104/1997 Sb., zejména §§ 11 a 12, kterou se provádí Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích. Souhlas ŘSD ČR s navrhovaným funkčním využitím ploch není současně 
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souhlasem s komunikačním připojením k silnicím I. třídy. Úpravy stávajících připojení a návrhy 

nových připojení k silnicím I. třídy musí být projednány s ŘSD ČR. 

Vyhodnocení: 

Vzato na vědomí - viz vyhodnocení připomínky Ministerstva dopravy.  

 

7. Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 

Ostrava, čj. MSK 129070/2021 ze dne 25.11.2021 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen 

„krajský úřad“), příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o ochraně přírody a krajiny“), 

obdržel dne 18. 10. 2021 oznámení o zahájení projednávání návrhu zprávy o uplatňování 

Územního plánu Havířov, včetně návrhu změny č. 6 Územního plánu Havířov (dále jen 

„koncepce“). Krajský úřad byl zároveň vyzván k doručení stanoviska podle § 45i odst. 1 tohoto 

zákona ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Krajský úřad posouzením předložené koncepce podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a 

krajiny dospěl k závěru, že nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo 

záměry, významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a 

ptačích oblastí.  

Odůvodnění:  

Předmětem koncepce je návrh zprávy o uplatňování územního plánu - vyhodnocení uplatňování 

územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek, na základě kterých byl územní plán 

vydán, a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný rozvoj 

území.  

V rámci změny budou zohledněny nově zjištěné skutečnosti a prověřeny uplatněné podněty na 

změny v území. Ve změně č. 6 bude ověřeno, že územně plánovací dokumentace naplňuje 

republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje území Politiky územního rozvoje ČR 

(Úplné znění závazné od 1.9.2021), bude zapracována Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje, budou zohledněny a respektovány hodnoty v území a limity využití 

území dle aktuálních územně analytických podkladů ORP Havířov 2020 a územně analytických 

podkladů Moravskoslezského kraje 2021, budou prověřeny problémy k řešení, které byly 

vymezeny v územně analytických podkladech a možnosti jejich řešení, budou prověřeny 

zastavitelné plochy s ohledem na jejich využitelnost ve vazbě na zpřesněné limity území 

(ochranná pásma technické infrastruktury, ochranu přírodních a kulturních hodnot území apod.) 

a možnosti dopravní obsluhy zastavitelných ploch aj. 

V řešeném území, tedy ve správním území statutárního města Havířov se nachází evropsky 

významná lokalita Mokřad u Rondelu (CZ 0813455), vymezená k ochraně populace čolka 

velkého (Triturus cristatus) a jeho biotopů. Ve zprávě o uplatňování Územního plánu Havířov 

je konstatováno, že ve změně územního plánu nebudou vymezovány nové zastavitelné plochy 

v blízkosti evropsky významné lokality Mokřad u Rondelu. Změna je řešena mimo uvedenou 

oblast evropsky významné lokality přímé vlivy na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost 

tohoto území jsou tedy vyloučeny. S ohledem na charakter návrhu, kdy lze konstatovat, že 

aktivity v území se v podstatě omezují pouze na správní obvod města, mimo území evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí, lze taktéž zcela vyloučit i dálkový vliv na tyto lokality.  

Krajský úřad při posouzení vycházel z národního seznamu evropsky významných lokalit, který 

je stanoven nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky 

významných lokalit ve znění pozdějších předpisů a z nařízení vlády, kterými jsou ve smyslu § 

45e zákona o ochraně přírody a krajiny stanoveny ptačí oblasti. 
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Vyhodnocení: 

Vydané kladné stanovisko. Řešením Změny č. 6 nedojde k negativnímu ovlivnění předmětů 

ochrany a celistvosti evropsky významných lokalit a ptačích oblastí z hlediska ust. § 45i odst. 

1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí, 28.října 117, Ostrava, čj. 

MSK 145537/2021 ze dne 6.12.2021 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný 

dotčený orgán podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, ve smyslu § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“), § 4 odst. 2 a 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

přiměřeně dle § 47, v souladu s § 55 odst. 1 stavebního zákona a podle dále uvedených 

ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na 

ochranu dotčených veřejných zájmů, které všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 

správního řádu vydává k návrhu zprávy o uplatňování územního plánu (ÚP) Havířov, který 

obsahuje pokyny pro zpracování návrhu ÚP v rozsahu zadání změny č. 6  toto stanovisko:  

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů  

Krajský úřad, v souladu s § 10i odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí 

konstatuje, že není nezbytné a účelné komplexně posuzovat změnu č. 6 ÚP Havířov podle § 10i 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Odůvodnění:  

Změna č. 6 ÚP Havířov bude reagovat na změny v zákonech souvisejících s územním 

plánováním, bude prověřen soulad s Územně analytickými podklady Moravskoslezského kraje 

2021 a ORP Havířov, jejich úplnou aktualizací 2020, budou zapracovány nové nebo 

aktualizované koncepční rozvojové územně plánovací podklady a materiály 

Moravskoslezského kraje. Ve změně č. 6 ÚP Havířov bude prověřeno naplňování 

republikových priorit pro zajištění udržitelného rozvoje území Politiky územního rozvoje ČR a 

bude aktualizována hranice zastavěného území. Budou prověřeny stanovené podmínky pro 

využití ploch s rozdílným způsobem využití, bude prověřena koncepce dopravní a technické 

infrastruktury. Bude prověřen skutečný stav využití pozemku parc. č. 2247/15 k. ú. Bludovice 

a pozemku parc. č. 4671 k. ú. Havířov – město.  

Základní urbanistická koncepce stanovená v platném ÚP zůstane zachována. 

Mimo výše uvedené budou prověřeny záměry statutárního města Havířov:  

1. Zařadit v zastavěném území k. ú. Šumbark v lokalitě podél jižní části ul. M. Pujmanové 

severozápadní část stabilizované plochy veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) do 

stabilizované plochy komunikací (K).  

2. Prověřit vymezení ploch pro parkování nákladních vozidel na správním území statutárního 

města dle podkladu odboru komunálních služeb případně řešit v rámci statické dopravy. 

Prověřit vymezení plochy podél východní části ul. Dlouhé třídy v obou směrech, plocha 

parkoviště podél ul. Dělnické u sportoviště Slávie, parkoviště u Kauflandu podél ul. Těšínská, 

plocha parkoviště na ul. Chrpová včetně okolních zelených ploch, plocha areálu bývalého dolu 

Dukla podél ul Závodní, plocha podél ul. Ostravské naproti dopravního hřiště, plocha u zámku 

ul. U Koupaliště, vymezí zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) u kruhového 

objezdu mezi ul. Hlavní třída a ul. Orlovská.  

3. Prověřit změnu návrhové plochy smíšené nezastavěného území – rekultivace (SR) s 

označením (PS-SR4) v k. ú. Prostřední Suchá, která je určena pro rekultivaci na zastavitelnou 
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plochu plochy výroby a skladování – těžký průmysl (VT). Jedná s o území, které navazuje na 

zastavitelnou plochu výroby a skladování – těžký průmysl (VT) s označením (PS-P9).  

4. Prověřit vypuštění dopravního propojení ul. U Nádraží až po prodloužení silnice II/4726 ul. 

Petřvaldské, včetně úpravy zúžení rozsahu navrženého lokálního biokoridoru. Navrženou 

plochu dopraní infrastruktury silniční nahradit stabilizovanou plochou občanského vybavení – 

sportovních a rekreačních zařízení (OS). Plochu v rámci navrženého lokálního biokoridoru 

zařadit do stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (SN).  

5. Prověřit změnu využití plochy přestavby výroby a skladování – lehkého průmyslu (VL) s 

označením (DS-P4) a (DS-P5) a stabilizované plochy vodní a vodohospodářské (VV) včetně 

okolních ploch kolem Sušaneckých rybníků na plochy umožňující dané území využit ke 

krátkodobé rekreaci široké veřejnosti v rámci projektu IP LIVE řešení posthornické činnosti.  

6. Prověřit změnu využití zastavitelné plochy smíšené výrobní (VS) s označením (BL-Z94) na 

zastavitelnou plochu občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) navazující na stávající 

školské zařízení.  

7. Prověřit využití části pozemku parc. č. 154/1 k. ú. Bludovice do stabilizované plochy 

komunikací (K) dle skutečného stavu v území a prověřit zařazení severovýchodní části 

pozemku parc.č. 154/1 k. ú. Bludovice ze stabilizované plochy veřejných prostranství – zeleně 

veřejně (ZV) do zastavitelné plochy komunikací (K).  

8. Prověřit stanovení minimální výměry u nově oddělovaných pozemků pro výstavbu rodinných 

domů v zastavitelných plochách a zastavěném území v ploše bydlení individuálního (BI) a v 

ploše smíšené obytné venkovské (SV).  

Dále budou prověřeny následující návrhy na změnu ÚP vyplývající ze Zprávy o uplatňování 

ÚP Havířov za období 04/2018 a 04/2022:  

1. Změna funkčního využití pozemků parc. č. 1654/48, 1654/49 a část pozemku parc. č. 1654/50 

k. ú. Šumbark ze zastavitelné plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) na 

plochu bydlení individuální (BI).  

2. Změna funkčního využití pozemku parc. č. 2238/1 k. ú. Bludovice ze zastavitelné plochy 

smíšené výrobní (VS) na stabilizovanou plochu bydlení individuální (BI).  

3. Změna funkčního využití pozemku parc. č. 1419/28 k. ú. Bludovice ze stabilizované plochy 

zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty (Z) v severní části a návrhové plochy přírodní – 

územního systému ekologické stability (ÚSES) na plochy bydlení individuálního (BI) pouze v 

severní části pozemku mimo plochu přírodní – územního systému ekologické stability (ÚSES).  

4. Změna funkčního využití pozemků parc. č. 312, 311/2 a 311/1 k. ú. Bludovice ze 

stabilizované plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) na stabilizovanou 

plochu smíšenou obytnou městskou (SM).  

5. Změna funkčního využití pozemků parc. č. 2143 a 2144 k. ú. Prostřední Suchá ze 

stabilizované plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) na plochu bydlení 

individuální (BI).  

6. Změna funkčního využití pozemků parc. č. 2803/26 a 2803/31 k. ú. Bludovice ze zastavitelné 

plochy občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV) na plochu bydlení individuální (BI).  

7. Změna funkčního využití pozemků parc. č. 840/4 a 843/2 k. ú. Bludovice ze stabilizované 

plochy obytné smíšené venkovské (SV) – západní část a z návrhové plochy smíšené výrobní 

(VS) – východní část na plochy smíšené obytné venkovské (SV).  

8. Změna funkčního využití pozemků parc. č. 1267/3, 1238, 1239 a 1268/2 k. ú. Bludovice z 

ploch veřejného prostranství (ZV) a stabilizované plochy zemědělské – orné půdy, trvalé travní 

porosty (Z) na plochy zemědělské zahrady (ZZ).  

9. Změna funkčního využití pozemku parc. č. 2655/8 k. ú. Prostřední Suchá ze stabilizované 

plochy komunikací (K) na plochu bydlení individuálního (BI).  

Krajský úřad posoudil požadavky na změnu č. 6 ÚP Havířov na základě kritérií uvedených v 

příloze č. 8 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  
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S ohledem na výše uvedené, na charakter a rozsah navrhovaných změn lze konstatovat, že 

předmětná změna územního plánu nenavrhuje rozsáhlé záměry s možností kumulace vlivů na 

životní prostředí, ve smyslu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Z předložených 

podkladů je patrné, že nebudou v územním plánu navrhovány plochy či koridory s významnými 

negativními vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, proto nebyl uplatněn požadavek na 

vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. V návrhu obsahu změny územního 

plánu obce nebyly identifikovány významné střety se zvláštními přírodními charakteristikami 

území nebo kulturním dědictvím. Příslušný úřad neshledal žádnou z charakteristik vlivů změny 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, ani charakteristiku dotčeného území, zejména s 

ohledem na pravděpodobnost, dobu trvání, četnost a vratnost vlivů, kumulativní a synergickou 

povahu vlivů, důležitost a zranitelnost oblasti, za významnou do té míry, aby bylo nutné tyto 

vlivy posoudit podle zákona. Závažnost a rozsah vlivů lze vyloučit, jelikož nebyly 

identifikovány žádné jako významné. Rizika pro životní prostředí a veřejné zdraví z provedení 

koncepce nejsou významná. V návrhu zadání změny územního plánu obce nebyly 

identifikovány významné střety se zvláštními přírodními charakteristikami území nebo 

kulturním dědictvím. Rozsah koncepce odpovídá míře urbanizace řešeného území, nebudou 

překročeny normy kvality životního prostředí. Přeshraniční povaha vlivů provedení koncepce 

se nepředpokládá. Povaha územního plánování vylučuje podrobně specifikovat technický popis 

záměru potřebný k podrobnějšímu posouzení, tyto konkrétní vlastnosti záměru jsou známy až 

v následných řízeních. Případné další vlivy na životní prostředí tedy v tomto případě budou v 

podrobnějším rozsahu řešeny v následných řízeních včetně tzv. EIA. 

Krajský úřad dále přihlédl ke skutečnosti, že příslušný orgán ochrany přírody, tj. krajský ve 

svém stanovisku s č. j. MSK 129070/2021 ze dne 25.11.2021 vyloučil významný vliv na 

příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit.  

Upozornění:  

Tímto stanoviskem není dotčena povinnost, v rámci řízení následujících po schválení územního 

plánu, jednotlivé záměry posoudit v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní 

prostředí (EIA) dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud tyto záměry budou 

naplňovat některá z ustanovení § 4 uvedeného zákona.  

Krajský úřad podle dále uvedených ustanovení jednotlivých zvláštních zákonů po 

zkoordinování těchto jednotlivých požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které 

všechny krajský úřad hájí, přiměřeně též podle § 140 správního řádu vydává k návrhu zprávy o 

uplatňování územního plánu Havířov následující vyjádření pro uplatnění požadavků na změnu 

č. 6 ÚP Havířov.  

1/ zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s 

návrhem zprávy o uplatňování územního plánu Havířov, včetně změny č. 6 ÚP Havířov.  

Odůvodnění:  

Krajský úřad, jako dotčený orgán státní památkové péče ve smyslu ust. § 28 odst. 2 písm. c) 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s 

návrhem zprávy o uplatňování územního plánu Havířov, včetně změny č. 6 ÚP Havířov. Z 

návrhu nevyplývají změny, které by měly negativní vliv na kulturně-historické hodnoty národní 

kulturní památky "Památník obětem nacistického teroru v Havířově-Životicích", tzn., nebudou 

tak ohroženy její pietní, architektonické, estetické a historické hodnoty.  

Upozornění:  

Krajský úřad, jako orgán státní památkové péče doporučuje pro ochranu kulturně-historických 

hodnot nemovitých kulturních památek (národní kulturní památky) a jejich prostředí, v textové 

části (např. v kapitole Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot) 

doplnit ještě tuto obecnou zásadu, a to: „V případě změn staveb a nové výstavby na pozemcích 



10 
 

navazujících na pozemky, na kterých je situována nemovitá kulturní památka (národní kulturní 

památka), případně na pozemcích v blízkosti nemovité kulturní památky (národní kulturní 

památky), je nutno za účelem ochrany kulturně-historických hodnot nemovité kulturní památky 

(národní kulturní památky) a jejího prostředí, ve kterém byla postavena, zohledňovat 

urbanistický a architektonický kontext, tj. poměr zastavěných a volných ploch, průhledy na 

nemovitou kulturní památku (národní kulturní památku), strukturu a charakter zástavby, 

skladbu dominant apod.“  

2/ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad nemá k předloženému návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířova 

připomínek. Krajský úřad nevyžaduje doplnění požadavků na obsah návrhu zadání změny č. 6 

ÚP Havířov.  

Odůvodnění:  

Dle § 40 odstavec 3) písmeno f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska řešení 

silnic II. a III. třídy.  

Návrh zadání změny č. 6 ÚP Havířova neobsahuje zásadní změny silniční sítě silnic II. a III. 

třídy, a proto krajský úřad k návrhu této změny, která bude projednávána zkráceným postupem, 

stanovisko neuplatňuje  

3/ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů  

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, není z předložené zprávy o uplatňování územního plánu 

Havířov (04/2018-04/2022), která současně obsahuje pokyny na změnu č. 6 ÚP Havířov, 

zřejmý předpokládaný rozsah záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL). V 

případě, že změna územního plánu předpokládá zábor PUPFL, je nutné v textové části ÚPD, v 

kapitole záborů vypracovat případné návrhy odnětí a omezení PUPFL podle ustanovení § 14 

odst. 1 lesního zákona; tyto navrhovat pouze za podmínky, že navrhovaný zábor nelze řešit 

umístěním navrhované plochy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa. Dále je nutno v části 

odůvodnění územního plánu vyhodnotit veškeré zastavitelné plochy umisťované ve vzdálenosti 

do 50 m od okraje lesa. Také v tomto případě se zkoumají vlivy na PUPFL. V případě těchto 

navržených ploch je nezbytné vyhodnotit, zda bude s ohledem na existenci lesního porostu 

výstavba vůbec možná, tj. zda bude zachována funkce lesa a nebude ohrožena bezpečnost 

samotných staveb, v případech, kdy by výška stromů v době mýtního věku (cca 40 – 45 m) 

přesahovala nejdelší rozměr konkrétního pozemku. Uspořádání staveb v ploše pak provést tak, 

aby případné stavby v navržených plochách byly ve vzdálenosti alespoň 40 m od okraje lesa.  

Odůvodnění:  

Krajský úřad dle § 48a odst. 2 písm. b) lesního zákona krajský úřad uplatňuje stanovisko k 

územním plánům obcí s rozšířenou působností.  

4/ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů  

Krajský úřad jako dotčený orgán podle § 107 odst. 1 písm. a) vodního zákona neuplatňuje k 

předloženému návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2018 - 

04/2022 ani k zadání změny č. 6 ÚP Havířov žádné požadavky.  

Odůvodnění:  

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Havířov za období 04/2018 - 04/2022 a zadání 

změny č. 6 ÚP Havířov respektují veřejné zájmy vyplývající z vodního zákona.  

5/ zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech  

Krajský úřad není dotčeným orgánem dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále zákon o 

odpadech) a stanovisko nevydává.  

Odůvodnění:  
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Dle § 146 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech vydává stanovisko k územním plánům a 

regulačním plánům podle stavebního zákona z hlediska odpadového hospodářství obecní úřad 

obce s rozšířenou působností.  

6/ zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

Z hlediska zájmů, které hájí krajský úřad podle § 77a odst. 4 písm. x) zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o ochraně přírody 

a krajiny“), které jsou v kompetenci krajského úřadu, neuplatňuje krajský úřad žádný 

požadavek. Krajský úřad souhlasí s předloženou zprávou o uplatňování Územního plánu 

Havířov, včetně návrhu zadání změny č. 6 ÚP Havířov.  

Odůvodnění:  

Dle zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov nebudou vymezovány nové zastavitelné 

plochy v blízkosti přírodní památky Meandry Lučiny a evropsky významné lokality Mokřad u 

Rondelu. Navržené změny v území nebudou zasahovat ani do regionálních prvků územního 

systému ekologické stability vymezených v souladu se Zásadami územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje. 

Upozornění:  

Krajský úřad, příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona o ochraně přírody a krajiny, vydal 

podle § 45i tohoto zákona stanovisko č. j. MSK 129070/2021 ze dne 25.11.2021, ve kterém 

konstatuje, že předložená koncepce nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými 

koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky 

významných lokalit a ptačích oblastí.  

7/ zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů  

Krajský úřad posoudil předložený návrh zprávy o uplatňování územního plánu, a to z hlediska 

zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, 

a s předloženou zprávou souhlasí.  

Pokud se týká zadání změny č. 6 ÚP Havířov krajský úřad podle § 17a písm. a) zákona č. 

334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon o ochraně zemědělského půdního fondu"), dle § 5 odst. 2 zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu a dle § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), 

vydává k tomuto následující stanovisko.  

Při zpracování územního plánu je nutno postupovat v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona o ochraně 

zemědělského půdního fondu, aby byla zajištěna ochrana zemědělské půdy. Pořizovatelé a 

projektanti územní plánovací dokumentace jsou povinni řídit se zásadami této ochrany dle § 4 

zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je 

z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných 

zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na 

zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením.  

Odůvodnění:  

Předložená zpráva o uplatňování ÚP Havířov je současným zadáním změny č. 6. Zábory 

zemědělské půdy je nezbytné navrhovat v souladu se zájmy ochrany zemědělského půdního 

fondu. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací 

dokumentace na zemědělský půdní fond je vymezen výše uvedeným zákonem o ochraně 

zemědělského půdního fondu a tuto problematiku dosud upravuje i vyhlášky č. 271/2019 Sb., 

o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.  

V předložených podkladech je konstatováno, že potřeba vymezení nových zastavitelných ploch 

nebyla prokázána a zastavitelné plochy především pro bydlení jsou v současné době vymezeny 

nad potřeby obce a pro rozvoj obce jsou dostačující.  
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S ohledem na tyto skutečnosti bude při dalších požadavcích případného rozšíření zastavitelných 

ploch, zkoumána potřeba dosud vymezených zastavitelných ploch a řádné odůvodnění 

rozšiřujících zastavitelných ploch. Na základě takto předloženého vyhodnocení pak krajský 

úřad uplatní stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.  

8/ zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů  

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále „krajský 

úřad“) podle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), požaduje, aby změna územního 

plánu byla zpracována v souladu s platným programem zlepšování kvality ovzduší. 

Odůvodnění:  

Požadavek je v souladu s § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší stanoven za účelem zlepšení 

kvality ovzduší a dodržování přípustné úrovně znečištění. Uvedenou koncepci je potřeba při 

pořizování územního plánu zohlednit, a to v rozsahu odpovídajícím konkrétnímu návrhu 

územního plánu.  

9/ zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci 

závažných havárií)  

Z hlediska veřejných zájmů, které hájí krajský úřad podle § 49 odst. 2 zákona č. č. 224/2015 

Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), nejsou k předložené změně územně 

plánovací dokumentace připomínky a s předloženým souhlasí. Krajský úřad požaduje, aby v 

návrhu změny ÚP byl zakreslen objekt zařazený do skupiny A Mölnlycke Health Care 

ProcedurePak s.r.o. na adrese Šachetní 439/1, 735 64 Havířov – Dolní Suchá (průmyslová zóna 

Dukla) v k. ú. Prostřední Suchá, a to v souladu s ÚAP ORP Havířov.  

Odůvodnění:  

Krajský úřad je dotčeným správním úřadem dle § 49 odst. 2 zákona o prevenci závažných 

havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, pokud je jeho předmětem objekt nebo 

zařízení. V k. ú. Prostřední Suchá je objekt zařazený do skupiny A Mölnlycke Health Care 

ProcedurePak s.r.o. na adrese Šachetní 439/1, 735 64 Havířov – Dolní Suchá (průmyslová zóna 

Dukla) - toto musí být v územním plánu zakresleno v souladu s ÚAP ORP Havířov. 

Vyhodnocení: 

Ad 1) Vydáno kladné stanovisko. Ve stanovisku je konstatováno, že není nezbytné a účelné 

komplexně posuzovat Změnu č. 6 podle ust. §10i zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí. Vzato na vědomí. 

Ad 2) Bez požadavků. 

Ad 3) Vzato na vědomí. Požadavky na uspořádání staveb v jednotlivých vymezených plochách 

je nad rámec územně plánovací dokumentace. Požadavky na uspořádání staveb v jednotlivých 

plochách je nutno řešit v následujících stupních projektové dokumentace v rámci rozhodnutí o 

umístění stavby na pozemku.  

Ad 4) Bez požadavků.  

Ad 5) Vzato na vědomí. 

Ad 6) Bez požadavků. 

Ad 7) Vzato na vědomí. 

Ad 8) Bez požadavků. 

Ad 9) Vzato na vědomí. 
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II. Krajský úřad  

 

Krajský úřad, Moravskoslezský kraj, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 

28.října 117, Ostrava; čj. MSK 129066/2021 ze dne 5.11.2021 

Podáním ze dne 14. 10. 2021 byl Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního 

plánování a stavebního řádu (dále jen krajský úřad) v souladu s ust. § 55 odst. 1 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen stavební zákon) předložen návrh Zprávy o uplatňování územního plánu 

Havířov v uplynulém období let 2018 – 2022 (dále jen „Zpráva o uplatňování“).  

Dle ust. § 55 odst. 1 stavebního zákona pořizovatel předloží zastupitelstvu obce nejpozději do 

4 let po vydání územního plánu zprávu o uplatňování územního plánu, která musí být před 

předložením zastupitelstvu obce projednána přiměřeně dle ust. § 47 odst. 1 až 4 stavebního 

zákona. V souladu s výše uvedeným ustanovením přistoupil pořizovatel ke zpracování Zprávy 

o uplatňování.  

Pořizovatelem územního plánu pro město Havířov je dle ust. § 6 odst. 1 stavebního zákona 

Magistrát města Havířov, odbor územního rozvoje. Platným územním plánem pro město 

Havířov je Územní plán Havířov ve znění změny č. 1, 2, 3 a 4 s účinností od 22. 10. 2019 (dále 

také „ÚP Havířov“ nebo „územní plán“). V současné době Zastupitelstvo města Havířova dne 

20. 9. 2021 schválilo pořízení Změny č. 5 Územního plánu Havířov, která bude pořizována z 

vlastního podnětu zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona a bude se týkat pouze 

úpravy textové části. Z předložené zprávy o uplatňování vyplynulo, že v řešeném území došlo 

ke změnám podmínek, za kterých byl územní plán vydán, a to především – byla vydána 

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a aktualizace č. 4 Politiky 

územního rozvoje ČR, byla provedena aktualizace Územně analytických podkladů ORP 

Havířov a Územně analytických podkladů Moravskoslezského Kraje. Dále vzešly požadavky 

na pořízení změn územního plánu ze strany statutárního města a dalších navrhovatelů. Součástí 

Zprávy o uplatňování jsou pokyny pro zpracování Změny č. 6 ÚP Havířov (dále jen „Změna č. 

6“). Vzhledem k tendenci poklesu obyvatel města bylo vyhodnoceno, že bude potřeba 

přehodnotit prognózu vývoje počtu obyvatel i potřebu bytů. Dále je uvedeno, že prověření a 

redukce zastavitelných ploch pak bude nezbytná zejména v případě, že bude vyhověno 

požadavkům na vymezení nových zastavitelných ploch. Závěrem je uvedeno, že požadavky na 

aktualizaci územně plánovací dokumentace kraje ze zprávy nevyplynuly. 

Krajský úřad prověřil obsah zprávy a zjistil následující:  

Pro území města Havířov je závazná Politika územního rozvoje ČR, ve znění aktualizace č. 1, 

2, 3, 4 a 5 (tj. ve znění účinném od 1. 9. 2021, dále jen „APÚR ČR“).  

Dle APÚR ČR město Havířov spadá do Metropolitní rozvojové oblasti Ostrava (OB2) a 

Specifické oblasti Karvinsko (SOB4) a jsou zde vymezeny následující záměry:  

- ŽD5 RS1 úsek Prosenice–Ostrava–hranice ČR/Polsko (–Katowice) včetně dopravně 

bezkolizního napojení RS1 na stávající trať směr Ostrava-Vítkovice–Havířov–Český Těšín.  

- ŽD20 Trať úsek Ostrava-Svinov–Havířov–Český Těšín.  

- SD16 Silnice I. třídy I/11, I/59, I/67, I/68 úsek Bohumín–Karviná–Havířov–Třanovice–Mosty 

u Jablunkova–hranice ČR/Slovensko (–Žilina).  

V případě vyhodnocení souladu ÚP Havířov s Politikou územního rozvoje ČR je ve Zprávě o 

uplatňování uvedeno, že ÚP Havířov byl uveden do souladu s Politikou územního rozvoje ve 

znění změny č. 1, 2, 3 a 5. V pokynech pro zpracování změny č. 6 je pak uveden požadavek 

prověřit soulad územně plánovací dokumentace s Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje 

ČR. S tímto požadavkem se krajský úřad ztotožňuje.  

Pro území města Havířov jsou dále závazné Zásady územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje, ve znění aktualizace č. 1 a 5 (tj. ve znění účinném od 31. 7. 2021, dále jen „AZÚR MSK“).  
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Dle AZÚR MSK je město Havířov zařazeno do OB2 Metropolitní rozvojová oblast Ostrava a 

specifické oblasti republikového významu SOB4 Karviná. Dále do oblasti specifických krajin 

Ostrava – Karviná (E-01), Třinec – Těšín (F-06) a přechodového pásma č. 83.  

AZÚR MSK jsou v řešeném území vymezeny veřejně prospěšné stavby a opatření:  

- D30 Havířov, západ - III/47210, přestavba stávající II/475 + nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice I. třídy  

- D31 III/47 210 - II/474 (Životice), nová stavba, čtyřpruhová směrově dělená silnice I. třídy - 

návrh dvoupruh (územní rezerva - rozšíření na čtyřpruh viz D512)  

- D32 Životice - Český Těšín, přeložka, dvoupruhová směrově nedělená silnice I. třídy  

- D202 Havířov, prodloužená Dlouhá, dvoupruhová směrově nedělená silnice II. třídy  

- DZ14 Optimalizace celostátní tratě č. 321 Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín  

- EZ6 koridor pro trasu přívodního nadzemního vedení VVN 110 kV z TS Albrechtice do 

transformační stanice 110/22 kV Karviná-Doly  

- ÚSES regionální biocentra a regionální biokoridory – 126, 241, 170, 583, 584, 585, 617, 642. 

AZÚR MSK je stanoven požadavek respektovat plochy a koridory územních rezerv:  

- D511 R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek I/59 (Petřvald) - I/11 (Prostřední Suchá), nová stavba, 

čtyřpruhová směrově dělená sil-nice I. třídy  

- D512 I/11 úsek III/47210 II/474 (Životice), dokončení přeložky čtyřpruhové směrově dělené 

silnice I. třídy - po r. 2015  

- D521 R67/kapacitní silnice I. třídy, úsek II/474 (Životice) - Těrlicko, nová stavba, čtyřpruhová 

směrově dělená silnice I. třídy  

AZÚR MSK jsou upřesněny územní podmínky koncepce ochrany a rozvoje pro vymezené 

přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Na území města Havířov jsou mezi hodnoty 

území zařazeny:  

- Hustě osídlená industriální krajina Ostravska s urbanisticky hodnotnými soubory městské 

zástavby, enklávami nelesní zeleně s dominantami těžebních věží a průmyslových areálů Dolu 

Michal, Dolu Hlubina a vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren, s výraznou liniovou 

strukturou sítí dopravní a technické infrastruktury  

- Funkční polycentrická sídelní struktura Ostravské aglomerace  

- Průmyslová oblast s rozvinutými technologickými systémy zaměřenými na těžbu a zpracování 

černého uhlí, hutnictví, strojírenství a chemický průmysl  

- Hustá a hierarchizovaná dopravní infrastruktura ve východní části území kraje - silniční a 

železniční síť včetně mezinárodního Letiště Ostrava (Letiště Leoše Janáčka).  

V případě vyhodnocení souladu ÚP Havířov s AZÚR MSK je ve Zprávě o uplatňování 

konstatováno, že byl uveden do souladu se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského 

kraje ve znění aktualizace č. 1 a to Změnou č. 4 Územního plánu Havířov. Předmětem 

Aktualizace č. 5 je pak doplnění využití stávajícího koridoru E4 také pro plánovanou přípojku 

400 kV do lokální distribuční soustavy v Ostravě, tzn. že území města Havířov není touto 

aktualizací dotčeno, s čímž se krajský úřad ztotožňuje. V pokynech pro zpracování Změny č. 6 

je pak uveden požadavek zapracovat do územně plánovací dokumentace Aktualizaci č. 2 Zásad 

územního rozvoje Moravskoslezského kraje, k čemuž krajský úřad uvádí, že se jedná o zjevnou 

nesprávnost, neboť Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje dosud 

nebyla vydána a požaduje zapracovat Aktualizaci č. 5 Zásad územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje.  

Závěr: 

Krajský úřad prověřil obsah návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov a s ohledem 

na obsah tohoto územního plánu souhlasí s pořízením návrhu Změny č. 6. Krajský úřad 

požaduje, aby touto změnou byla územně plánovací dokumentace obce uvedena do souladu s 

APÚR ČR a AZÚR MSK. 
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Vyhodnocení: 

Nesprávnost uvedené Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje místo 

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je ve Zprávě upravena.   

Zbývající části vyjádření vzaty na vědomí. 

 

III. Sousední obce  

 

Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát, čj. SMK/138267/2021ze 

dne 16.11.2021   

Opatřením ze dne 14.10.2021 Magistrát města Havířova oznámil zahájení projednávání návrhu 

Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov za období 04/2018 – 04/2022, jejíž součástí 

jsou i pokyny pro zpracování návrhu změny č. 6 Územního plánu Havířov. 

Rada města Karviné na své 69. schůzi, konané dne 16.11.2021, projednala materiál týkající se 

návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov, jejíž součástí jsou i pokyny pro 

zpracování návrhu změny č. 6 Územního plánu Havířov a schválila ve smyslu ustanovení § 6 

odst. 6 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, neuplatnit jako sousední obec žádné podněty k návrhu 

Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov, jejíž součástí jsou i pokyny pro zpracování 

návrhu změny č. 6 Územního plánu Havířov. 

Vyhodnocení: 

Vzato na vědomí. 

 

IV. Připomínky občané  

 

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxze dne 8.11.2021 

Tímto podávám připomínky k návrhu zprávy na části pozemku parc. č. 1015/1 k.ú. Bludovice. 

Na části pozemku parc.č. 1016/1 je umístěna stavba zahrádkářské chatky, která zasahuje na část 

pozemku parc.č. 1015/1 k.ú. Bludovice. Prosím o zařazení části pozemku do plochy RZ- plochy 

rekreace – zahrádková osada dle geometrického plánu. 

Vyhodnocení:  

Připomínka bude v rámci návrhu změny č. 6 územního plánu prověřena. 

Pozemek parc.č. 1016/1 k.ú. Bludovice se dle územního plánu nachází v zastavěném území a 

je součástí stabilizované plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ). Pozemek parc.č. 1015/1 

k.ú. Bludovice se nachází v nezastavěném území a je součástí stabilizované plochy lesní – 

hospodářské (L). Požadavek na zařazení části pozemku parc.č. 1015/1 k.ú. Bludovice do 

stabilizované plochy rekreace – zahrádkové osady (RZ) v rámci skutečného stavu v území je 

doplněn k prověření v rámci pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 6 v rozsahu zadání 

změny, který je součástí kapitoly E. Zprávy v rámci přílohy Zprávy – návrhy na změnu 

územního plánu lokalita č. 10.   

 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxze dne 15.11.2021  

Žádám o prověření části pozemku parc.č. 896/8 k.ú. Bludovice do ploch pro rodinné bydlení 

pro výstavbu rodinného domu. 

Vyhodnocení: 

Připomínce nebude vyhověno. 

Pozemek parc.č. 896/8 k.ú. Bludovice se dle územního plánu nachází v nezastavěném území a je 

součástí stabilizované plochy zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty – (Z). Pozemek se 

nachází v území, kde je požadována důsledná ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana 

posledních souvislých půdních celků orné půdy před zástavbou. Tyto půdní celky mají v daném 

území krajinotvorný význam a jsou nedílnou součástí stávajícího krajinného rázu.  
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V daném případě při vymezení zastavitelné plochy, byť jen na části pozemku pro výstavbu 

rodinného domu by se jednalo o zcela nekoncepční zásah do uceleného celku orné půdy.  

Z hlediska ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona cílů a úkolů územního plánování je 

předložený záměr na změnu v území na pozemku parc.č. 896/8 na zastavitelné plochy pro 

bydlení zcela nevhodný, neboť zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje 

území a míru využití zastavěného území. Cílem a úkolem územního plánování je nutno chránit 

volnou krajinu zbytky volné přírody na území obce. Za účelem ochrany krajiny je žádoucí 

hospodárně využívat platným územním plánem již vymezené zastavitelné plochy.  

V rámci územního plánování je nutno chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života 

obyvatel a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a 

zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Hlavní zásadou při 

vytváření podmínek pro rozvoj území, jsou požadavky na ochranu architektonických, 

urbanistických a přírodních hodnot území při navázání na dosavadní urbanistický a stavební 

vývoj v jednotlivých daných lokalitách. Jedním z cílů územního plánování je ve veřejném 

zájmu chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a 

architektonického dědictví a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání 

zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. 

Mezi úkoly územního plánovaní patří zjišťovat stav území, jeho přírodní, kulturní, civilizační 

hodnoty, a především stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce 

s ohledem na hodnoty a podmínky v území. Dále prověřovat a posuzovat potřebu změn 

v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínos, problémy, vliv na veřejnou 

infrastrukturu a na její hospodárné využívání. 

Důsledkem rozšiřování zastavitelného území, ubývají přírodní plochy na území obce, je 

snižována propustnost krajiny a rovněž atraktivnost pro stávající zástavbu. V rámci územního 

plánování je nutno chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a s ohledem 

na to určovat podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťovat ochranu 

nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního 

zákona je stanoveno, že další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze 

na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Z vyhodnocení potřeby 

vymezení nových zastavitelných ploch provedené kapitole D. Zprávy vyplývá, že prověření a 

redukce zastavitelných ploch vymezených v Územním plánu Havířov bude nezbytná v případě, 

že bude vyhověno požadavkům na vymezení nových zastavitelných ploch v rámci změny 

územního plánu.  
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3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxze dne 15.11.2021 

Žádám o prověření pozemku parc. č. 1123 k.ú. Bludovice zařazení z plochy Z do návrhové 

plochy pro bydlení. Žádám o převod na stavební parcelu pouze 50 % pozemku. Na pozemku 

neexistují IS, které by bránily výstavbě RD, zároveň jejich umístění je v těsné blízkosti 

pozemku. 

Vyhodnocení: 

Připomínka bude v rámci návrhu Změny č. 6 prověřena jen částečně. 

Pozemek parc.č. 1123 k.ú. Bludovice se dle územního plánu nachází v nezastavěném území a 

je součástí stabilizované plochy zemědělské – orná půda, trvalé travní porosty – (Z). Pozemek 

se nachází v hranici 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkce lesa.  

Z hlediska ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona je cílem a úkolem územního plánování 

zjišťovat a posuzovat stav v území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty. Dále 

stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 

podmínky v území a prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich 

provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní 

prostředí a na její hospodárné využívání.  

Vzhledem k tomu, že pozemek se nachází hranice 50 m od okraje pozemků určených k plnění 

funkce lesa, pro umisťování staveb doporučujeme z územního hlediska prověřit zařazení jižní 

části pozemku parc.č. 1123 k.ú. Bludovice do zastavitelné plochy zemědělské – zahrady – ZZ.     

Požadavek na zařazení jižní části pozemku parc.č. 1123 k.ú. Bludovice do zastavitelné plochy 

zemědělské – zahrady (ZZ) je doplněn k prověření v rámci pokynů pro zpracování návrhu 

změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který je součástí kapitoly E. Zprávy v rámci 

přílohy Zprávy – návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 11. 

 

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxze dne 16.11.2021 

Jsem majitelem parcel 2491/6, 2495/2, 2496, 2516/1 k.ú.  Dolní Suchá. Žádám o zahrnutí parcel 

do plochy občanské vybavenosti s možností výstavby garáží. 

Vyhodnocení: 

Připomínka bude v rámci návrhu Změny č. 6 prověřena jen částečně. 

Pozemky parc.č. 2491/6, 2496 (dle katastru nemovitostí vedeny jako koryto toku) a pozemek 

parc.č. 2495/2 k.ú, Dolní suchá jsou dle územního plánu zařazeny do návrhové plochy 

veřejných prostranství – zeleně veřejné (ZV) s označením (DS-ZV1). Tyto pozemky se nachází 

v nezastavěném území a budou ponechány v této návrhové ploše (ZV) pro zachování zeleně 

v daném okolí. 

Pozemek parc.č. 2516/1 k.ú. Šumbark se nachází mimo zastavěné území a je zařazen do 

zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) s označením (SU-Z18). Dle podmínek 

pro využití ploch s rozdílným způsobem využití je v dané ploše DS jako hlavní využití 

stanovena možnost realizovat řadové i hromadné garáže. 

Z tohoto důvodu je doplněn požadavek na prověření doplnění přípustného využití v rámci 

zastavitelné plochy dopravní infrastruktury silniční (DS) s označením (SU-Z18) pozemek 

parc.č. 2516/1 k.ú. Šumbark o rozšíření občanské vybavenosti s možností výstavby garáží, 

v rámci pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který 

je součástí kapitoly E. Zprávy v rámci přílohy Zprávy – návrhy na změnu územního plánu 

lokalita č.12. 

 

5. Lenka Knoppová, Stonava 983, Stonava ze dne 8.11.2021 

Žádám o projednání změny územního plánu u části pozemku parc.č. 2741 k.ú. Bludovice na 

základě přiloženého geometrického plánu a souhlasu s dělením pozemku v ploše 1500 m2 pro 

stavbu rodinného domu. V současné době je pozemek nezastavěný, zemědělský neobdělávaný, 

využívaný pouze jako louka. 
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Vyhodnocení: 

Připomínka bude v rámci návrhu Změny č. 6 prověřena jen částečně. 

Pozemek parc.č. 2741 k.ú. Bludovice je dle územního plánu zařazen do zastavitelné plochy 

smíšené výrobní (VS) s označením (BL-Z67). Pozemkem prochází stávají trasa vzdušného 

vedení VVN včetně ochranného pásma a jižní část pozemku se nachází v hranici 50 m od okraje 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Požadavek na zařazení části pozemku parc.č. 2741 k.ú. Bludovice (cca 1500 m2) do 

zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské (SV) je doplněn k prověření v rámci pokynů pro 

zpracování návrhu Změny č. 6 v rozsahu zadání změny, který je součástí kapitoly E. Zprávy 

v rámci přílohy Zprávy – návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 13.   

 

6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 18.11.2021 

Žádám o prověření a zapracování pozemku parc.č. 2112/2 k.ú. Dolní Suchá z plochy smíšené 

nezastavitelného území (SN) na plochy zemědělské – zahrady (ZZ). Pozemek se nachází 

v lokalitě již stabilizované plochy individuálního bydlení (BI). Pozemek umožňuje napojení na 

dopravní a technickou infrastrukturu, V těsné blízkosti procházejí stávající inženýrské sítě – 

vodovod, plynovod, vedení NN, ke kterým je možno pozemek připojit., skrze pozemek pak 

vede splašková kanalizace. Příjezd k pozemku je zajištěn z části po místní obslužné komunikaci 

a z části po účelové komunikaci ul. Chatařská, která s pozemkem přímo sousedí. Pozemek je 

oplocen, povolení na oplocení bylo vydáno formou ohlášení drobné stavby dne 8.2.1984. 

V současné době je pozemek využíván jako volnočasová zóna majitele s postupným rozvojem 

v plnohodnotnou zahradu. S dalším rozvojem této plochy souvisí především možnost 

vybudování zázemí pro uskladnění nářadí a krátkodobý pobyt. Pozemek se nachází 

v zastavěném území. pozemek je veden dle katastru nemovitostí jako zahrada. 

Vyhodnocení: 

Připomínka bude v rámci návrhu Změny č. 6 prověřena.  

Pozemek parc.č. 2112/2 k.ú. Dolní Suchá je dle územního plánu součástí zastavěného území a 

je zařazen do stabilizované plochy smíšené nezastavěného území (SN). Pozemkem prochází 

stávající trasa splaškové kanalizace. 

Požadavek na zařazení pozemku parc.č. 2112/2 k.ú. Dolní Suchá do stabilizované plochy 

zemědělské – zahrady (ZZ) je doplněn k prověření v rámci pokynů pro zpracování návrhu 

změny územního plánu v rozsahu zadání změny, který je součástí kapitoly E. Zprávy v rámci 

přílohy Zprávy – návrhy na změnu územního plánu lokalita č. 14. 
 

7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 18.11.2021 

Seznámili jsme se detailně s návrhem Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov z období 

04/2018 – 04/2022 a máme k ní níže uvedené připomínky a návrhy , které uvádíme v první části 

(I.). Ve druhé části (II., IIa., II.b) si Vás dovolujeme požádat o zařazení našich 2 ploch do změny 

územního plánu č. 6.  

I. Nejprve k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Havířov z období 04/2018 – 

04/2022. V rámci našich připomínek k návrhu zprávy, nesouhlasíme s některými závěry návrhu 

zprávy a domníváme se, že některé plochy vymezené jako zastavitelné území v aktuálním 

územním plánu nesplňují podmínky zákona č. 334/1992 Sb., ochraně zemědělského půdního 

fondu, podmínky stavebního zákona, zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje (část 

A Priority) a obecně nenaplňují metodiku tvorby územního plánu. Takto vymezené plochy 

následně způsobují „virtuální“ převis zastavitelných ploch, avšak pokud nejsou vlastníky 

infrastrukturně připraveny a vlastníci nevybudují obslužné komunikace, nedostanou se tyto 

pozemky vůbec na realitní trh a nemohou tak vzniknout potřebné bytové jednotky, které by 

následně snížili či eliminovali migraci do okolních obcí a jejichž vznik stávající územní plán 

předpokládal. Stávajícím územním plánem rovněž není dostatečně chráněna kvalitní 
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zemědělská půda. Jsou zde i plochy, které jsou zařazeny ve II. třídě ochrany zemědělské půdy 

BPJE (nadprůměrně produkční půdy), dále plochy, které uzavírají lokality pro zvěř a činí je 

nepropustné, lokality které jsou umístěny na hranici města a které jsou přímo proti metodice 

tvorby územního plánu (zcela nevhodné slévání a splynutí obcí) a dále lokality, které zasahují 

do dosud nedotčené honové soustavy. Dovolujeme si proto nesouhlasit se závěry návrhu Zprávy 

v bodech 14a, 20, 20a, 21, kdy se domníváme, že v těchto bodech není ÚP Havířov naplňován 

nebo jen částečně.  

Dále v části D. návrhu zprávy, konkrétně v oddílu D.1 (aktuální využití vymezených 

zastavitelných ploch) je na str. 15 v tabulce uvedeno, kolik ha je dosud nevyužito k zástavbě. 

My si všímáme zejména ploch pro venkovskou zástavbu SV bydlení individuální BI. V oddílu 

D.2 (Demografické údaje) se zase můžeme dočíst, že do roku 2025 bylo počítáno s nárůstem 

počtu obyvatel 77 300 a že se tato dlouhodobá prognóza nenaplňuje. Dále se zde uvádí, že 

město Havířov vykazuje po roce 2001 každoroční pokles počtu obyvatel. Tento pokles je dán 

především vysokým úbytkem vlivem migrace, tedy nikoliv primárně poklesem z důvodu 

stárnutí populace, resp. zhoršování věkové struktury obyvatel (tento aspekt je minoritním 

parametrem úbytku), Hlavním cílem migrace jsou zde uvedeny obce v okolí. Úbytek obyvatel 

migrací je každoročně vyšší než úbytek obyvatel díky stárnutí populace. Rovněž se zde 

dočteme, že ani zdaleka není naplněn předpoklad přírůstku 250 nových bytů ročně a jakožto 

potřeba pro přiměřené fungování trhu s pozemky. Sama zpráva uvádí, že pokles počtu obyvatel 

je poměrně významný a také počet realizovaných bytů je výrazně nižší, než byla prognóza. 

Proto je mimořádně aktuální prověření stávajících zastavitelných ploch (zejména těch, které 

nejsou mnoho let rozvíjeny) a je vhodné vyhovět požadavkům na vymezení nových 

zastavitelných ploch. Zejména pak navrhujeme lokality dlouhodobě nevyužívané pro účely 

vymezené územním plánem a v souladu se zájmy ochrany zemědělského půdního fondu hledat 

řešení spočívající v jejich omezení, nebo vyčlenění z dalšího nezemědělského využití tak, aby 

naopak mohly být projednány případně nové lokality a požadavky s reálným řešením zástavby 

území. 

IIa. Žádost o zařazení plochy do změny č. 6 územního plánu – lokalita pro 8 rodinných domů 

na části pozemku parc.č. 1419/1, ul. U Stružníku. Jedná se o umístění 8 rodinných domů na 

pozemku parc. č. 1419/1. Je to v podstatě totožný projekt, jako naše již výše zmíněná úspěšná 

realizace z roku 2010 – sousední plocha BL-Z40. Stejná lokalita, stejné řešení, Plocha je (mimo 

jiné) přístupná koridorem mezi stávajícími domy, který rovněž vlastníme – pozemek parc.č. 

1420, je jednoduše realizovatelná, je v přímém dosahu všech inženýrských sítí a je plochou 

přímo navazující na stávající zástavbu. Jedná se o vhodné doplnění stávajícího území, Za 

zmínku stojí, že tento pozemek sousedí s pozemkem parc.č. 1419/4, který je ve spoluvlastnictví 

Statutárního města Havířov. Celé území se dá případně společně dopravně obsloužit z více 

směrů a více komunikací. Domy budou umístěny na rozhlehlé pozemky o průměrné výměře 

cca 1 800 m2. Náš pozemek parc.č. 1419/1 je z hlediska ochrany ZPF ve III. třídě BPEJ, která 

je vhodná z hlediska využití v územním plánu pro výstavbu rodinných domů (málo produkční 

půda). Pozemek také navazuje na centrální část města a zastavěnou lokalitu a nenachází se 

v okrajové části města. V severní části území se nachází VN a proto jsme domy, stejně jako 

v lokalitě BL-Z40, umístili mimo ochranné pásmo VN. Rovněž dostatečným odstupem 

budoucích domů od stávající zástavby a umístění jejich zahrad ke stávajícím zahradám (nikoliv 

umístění obslužné komunikace na hranici stávajících zahrad), jsou zde předpoklady pro velmi 

dobré budoucí sousedské vztahy a rozhodně se tak nesníží atraktivita stávající zástavby. 

Dovolujeme si Vás požádat o zařazení našich 2 lokalit do změny č. 6 územního plánu. Jedná se 

o umístění osmi rodinných domů na části pozemku parcelního čísla 1419/1 (vlastníme i 

příjezdovou komunikaci parc. č. 1420) a umístění 2 rodinných domů na pozemku parcelního 

čísla 1419/23 (přímo navazuje na námi vybudovanou komunikaci na pozemku parc. č. 1419/10 

dnes ve vlastnictví města statutárního města Havířov a je na hranici inženýrských sítí). 
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Naše navrhované dvě lokality splňují podmínky k zařazení do zastavitelného území města 

Havířova a plně respektuji podmínky na metodiku územního plánování stavební zákon a 

požadavky na ochranu z ZPF a to zejména: 

- navržené plochy jsou až ve třetí třídě ochrany ZPF málo produkční půdy  

- navržené plochy jsou soustředěny do vhodných proluk a jsou v návaznosti na zastavěné území 

- navršené plochy přímo navazují na stávající zastavitelné území (jsou ve městě, MHD, mají v 

blízkosti inženýrské sítě, pěší dostupnost) nejsou na hranici města a nesrůstají/neslévají se s 

okolními obcemi 

- nenacházejí se v nezastavěném území na kraji města. 

Tyto plochy jsou už cca 20 let v našem vlastnictví a jsme připraveni je zainvestovat rozvinout 

a infrastrukturně připravit, stejně jako v našem referenčním projektu „U Stružníku" lokalita BL-

Z40, kterou jsme úspěšně realizovali v roce 2010. Věříme, že s tímto projektem přispějeme k 

omezení migrace obyvatel do okolních obcí a že si zde postaví domy mladí lidé a se svými 

dětmi tak vylepší i statistiku stárnutí populace. 

Nejprve bychom rádi uvedli, že v roce 2010 jsme realizovali a infrastrukturní připravili 

sousední plochu BL-Z40 pro 10 rodinných domů, vybudovali inženýrské sítě (vodu, gravitační 

splaškovou kanalizaci, plyn, elektro, veřejné osvětlení) a asfaltovou komunikaci. Jedná se o 

zdařilý vzorový projekt, kde dnes z 10 plánovaných rodinných domů již 9 rodinných domů je 

postaveno a poslední se právě staví. Myslíme si, že lokalita se velmi povedla, což slýcháme i 

na Magistrátu města. 

II.b Žádost o zařazení plochy do změny č. 6 územního plánu – lokalita pro 2 rodinné domy na 

pozemku parc. č. 1419/23 ulice U Stružníku. 

Jedná se o doplnění lokality BL-Z40 a umístění 2 rodinných domů na pozemku parc. č. 1419/23. 

Pozemek je přístupný z městské komunikace na pozemek parc. číslo1419/10 (kterou jsme my 

sami v rámci vybudování lokality BL-Z40 vybudovali a následně převedli na město) a na 

hranici jsou všechny inženýrské sítě.  Pozemek 1419/23 má výměru 2 375 m2 a navrhujeme 

zde umístění 2 RD na pozemcích o přibližné výměře cca 1200 m2. 

Jedná se o hodné doplnění stávajícího zastavěného území a plochu přímo navazující na stávající 

zástavbu. Náš pozemek parc. č. 1419/23 je z hlediska ochrany ZPF až ve III. třídě BPEJ, která 

je vhodná z hlediska využití v územním plánu pro výstavbu rodinných domů (málo produkční 

půda). Pozemek také navazuje na centrální část města a zastavěnou lokalitu a nachází se v 

okrajové části města. Na pozemku je však nově navrženo nikoliv vyhlášeno, rozšíření 

biokoridoru. Pro rozšíření biokoridoru na tento pozemek není žádný důvod. Pozemek se nachází 

za komunikací a navazuje na vodní tok, les apod. Jedná se pouze o návrhovou plochu přírodní 

- ÚSES - lokální biocentrum L17-LBC. Dle textové části ÚP je minimální velikost navrhované 

plochy 3 ha, zde jsou to však 4,4 ha. Je zde tedy bezproblémový prostor zmenšit tuto návrhovou 

plochu o pouhé 0,2 ha. 

Vyhodnocení: 

Připomínce nebude vyhověno. 

Územní plán Havířov vydaný v roce 2014 Zastupitelstvem města Havířova splňoval dle platné 

legislativy v daném období všechny zákonem stanovené náležitosti. Byl řádně projednán a 

vydán dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a ze strany navrhovatele k němu nebyly 

uplatněny žádné připomínky ani námitky. Jako orgán územního plánování konstatujeme, že 

Územní plán Havířov vydaný v roce 2014 je zcela v souladu s tehdy platnou legislativou.  

Od vydání Územního plánu Havířov v roce 2014 byly pořízeny čtyři změny územního plánu a 

ani v jedné změně nebyl proveden zábor pozemků k vymezení zastavitelných ploch pro bydlení 

v kvalitní zemědělské půdě. Co se týče vyhodnocení republikových priorit územního plánování 

obsažených v Politice územního rozvoje ČR (ve znění závazném od 1.9.2021) zejména bodů 

14a, 20, 20a, 21 je Územním plánem Havířov, úplné znění po změně č.4, který nabyl účinnosti 



21 
 

dne 22.10.2019 zcela naplňován, neboť ve změnách územního plánu nebyly vymezovány nové 

rozsáhlé zastavitelné plochy v kvalitní zemědělské orné půdě, rozvojové záměry pro novou 

výstavbu byly soustředěny do vhodných proluk v území v návaznosti na zastavěné území, byly 

vytvářeny podmínky pro zajištění migrační propustnosti krajiny a nebyly navrženy nové plochy 

k vytváření srůstání sídel. Územní plán v platném znění vymezuje a chrání pozemky nezbytné 

pro vytváření ploch veřejně přístupné zeleně před zastavěním.    

 

Pozemek parc.č. 1419/1 v k.ú. Bludovice se dle územního plánu nachází v nezastavěném území, 

je součástí stabilizované plochy zemědělské – orné půdy, trvalé travní porosty (Z). Pozemek se 

nachází v území, kde je požadována důsledná ochrana zemědělského půdního fondu, ochrana 

posledních souvislých půdních celků orné půdy před zástavbou. Tyto půdní celky mají v daném 

území krajinotvorný význam a jsou nedílnou součástí stávajícího krajinného rázu. V daném 

případě při vymezení zastavitelné plochy by se jednalo o zcela nekoncepční zásah do uceleného 

celku orné půdy. Vymezení nových zastavitelných ploch v dané lokalitě by bylo v rozporu 

s územně analytickými podklady, kde je stanoveno chránit tyto celky orné půdy, neboť 

pozemek se nachází v území, které je územním plánem vymezeno jako významný krajinný 

prvek. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením a využívají se 

pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich 

stabilizační funkce. Toto území bylo vymezeno jako významný krajinný prvek už v rámci 

Územního plánu Havířov, který byl vydán v roce 2014 na základě požadavku odboru životního 

prostředí, Magistrátu města Havířova při zpracovávání Územně analytických podkladů (dále 

jen „ÚAP“), jako nutná ochrana posledních velkých půdních celků před zástavbou. Tyto půdní 

celky mají obrovský krajinotvorný význam. V těchto lokalitách je nutné chránit zemědělskou 

půdu, a to nejen půdu I. a II. třídy ochrany. Jedná se o vymezení čtyř lokalit na správním území 

statutárního města Havířova – jedné lokality v k.ú. Havířov – město, jedné lokality v k.ú. Dolní 

Datyně a dvou lokalit k.ú. Bludovice. V rámci ÚAP je tento požadavek vymezen jako problém 

k řešení pod označením EZ3. Vymezení nových zastavitelných ploch v dané lokalitě by bylo 

v rozporu s územně plánovací dokumentací. 

Z ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona vyplývá, že jedním z cílů a úkolů územního 

plánování je zajišťovat a posuzovat stav v území, jeho přírodní a civilizační hodnoty a tím i 

chránit volnou krajinu, zbytky volné přírody na území obce.   

Za účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně využívat platným územním plánem již 

vymezené zastavitelné plochy. Cílem územního plánování je ve veřejném zájmu chránit a 

rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a 

architektonického dědictví a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání 

zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Z 

toho vyplývá, že zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 

využití zastavěného území. Důsledkem rozšiřování zastavitelného území je snižována 

propustnost krajiny a rovněž atraktivnost pro stávající zástavbu.  

Vymezováním nových zastavitelných ploch pak vede k rozporu s ustanovením § 18 odst. 4 

stavebního zákona, kdy územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a nezastavěné 

území. Zastavitelné plochy se tak vymezují s ohledem na potenciál rozvoje a míru využití 

zastavěného území, kdy v navazujícím území k.ú. Bludovice se nachází dosud nevyužité 

zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské s označením (BL-Z39), (BL-Z48), (BL-Z49), 

na kterých je investory plánována výstavba. 

Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona je stanoveno, že další zastavitelné plochy lze 

změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch.  
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Pozemek parc.č 1419/23 v k.ú. Bludovice se dle územního plánu nachází v nezastavěném 

území, je součástí návrhové plochy přírodní - územního systému ekologické stability (ÚSES), 

kde je navrženo lokální biocentrum s označením (L17-LBC). Územní systém ekologické 

stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 

ekosystémů. Na plochách chybějících biocenter a biokoridorů je nutno zabezpečit takové 

hospodaření, které by nezhoršilo stávající stav ekologické stability, tzn., že na pozemcích 

vymezených pro ÚSES nelze např. budovat trvalé stavby, trvalé travní porosty měnit na ornou 

půdu, odstraňovat nárosty nebo solitérní stromy apod. Přípustné jsou pouze ty hospodářské 

zásahy, mající ve svém důsledku ekologicky přirozené zlepšení stávajícího stavu (např. 

zatravnění orné půdy, výsadba břehových porostů, zalesnění, cílené probírky náletových 

porostů). Pozemek se dále nachází v území, které je územním plánem vymezeno jako 

významný krajinný prvek. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a 

ničením a využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo 

oslabení jejich stabilizační funkce. Toto území bylo vymezeno jako významný krajinný prvek 

už v rámci Územního plánu Havířov, který vyl vydán v roce 2014 na základě požadavku odboru 

životního prostředí, Magistrátu města Havířova při zpracovávání ÚAP, jako nutná ochrana 

posledních velkých půdních celků před zástavbou. Tyto půdní celky mají obrovský 

krajinotvorný význam. V těchto lokalitách je nutné chránit zemědělskou půdu, a to nejen půdu 

I. a II. třídy ochrany. Jedná se o vymezení čtyř lokalit na správním území statutárního města 

Havířova – jedné lokality v k.ú. Havířov – město, jedné lokality v k.ú. Dolní Datyně a dvou 

lokalit k.ú. Bludovice. V rámci ÚAP je tento požadavek vymezen jako problém k řešení pod 

označením EZ3. Vymezení nových zastavitelných ploch v dané lokalitě by bylo v rozporu 

s územně plánovací dokumentací. 

Z ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona vyplývá, že jedním z cílů a úkolů územního 

plánování je zajišťovat a posuzovat stav v území, jeho přírodní a civilizační hodnoty a tím i 

chránit volnou krajinu, zbytky volné přírody na území obce.   

Za účelem ochrany krajiny je žádoucí hospodárně využívat platným územním plánem již 

vymezené zastavitelné plochy. Cílem územního plánování je ve veřejném zájmu chránit a 

rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického a 

architektonického dědictví a s ohledem na to určovat podmínky pro hospodárné využívání 

zastavěného území a zajišťovat ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Z 

toho vyplývá, že zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 

využití zastavěného území. Důsledkem rozšiřování zastavitelného území je snižována 

propustnost krajiny a rovněž atraktivnost pro stávající zástavbu.  

Vymezováním nových zastavitelných ploch pak vede k rozporu s ustanovením § 18 odst. 4 

stavebního zákona, kdy územní plánování ve veřejném zájmu chrání krajinu a nezastavěné 

území. Zastavitelné plochy se tak vymezují s ohledem na potenciál rozvoje a míru využití 

zastavěného území, kdy v navazujícím území k.ú. Bludovice se nachází dosud nevyužité 

zastavitelné plochy smíšené obytné venkovské s označením (BL-Z39), (BL-Z48), (BL-Z49), 

na kterých je investory plánována výstavba. 

Dle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona je stanoveno, že další zastavitelné plochy lze 

změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových 

zastavitelných ploch.  
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Dále uvádíme, že ve vyjádření dotčeného orgánu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 

odboru životního prostředí a zemědělství k návrhu Zprávy bylo upozorněno, že je nutno při 

zpracovávání dalších změn územního plánu postupovat v souladu s ust. § 5 odst. 1 a 2 zákona 

č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o ochraně ZPF“) a to především tak, aby byla zajištěna ochrana zemědělské půdy. 

Pořizovatelé a projektanti územně plánovací dokumentace jsou povinni řídit se zásadami této 

ochrany dle ust. § 4 zákona o ochraně ZPF a navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z 

hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných 

zájmů nejvýhodnější.  

 

8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ze dne 18.11.2021 

Katastrální území: Prostřední Suchá  

Pozemek dotčený připomínkou: 1409/2 

Žádám o změnu návrhové plochy VS – PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ (PS-Z51) U Trati na 

plochu, která by na daném pozemku umožňovala realizaci veřejné zeleně, parku, dětského 

hřiště, workoutového hřiště (čili plochy pro sport a rekreaci), kde by bylo možné realizovat také 

výstavbu stravovacích zařízení, občerstvovacích stánků, kaváren a přidružených služeb, které 

by souvisely s rekreačním a sportovním účelem dané plochy. 

Odůvodnění připomínky: 

Důvod tohoto návrhu na změnu plochy podávám v souvislosti s charakterem oblasti, k níž výše 

zmíněný pozemek (parcela 1409/2) přiléhá. Oblast je specifická pro hustou zástavbu rodinných 

domů, kde se v poslední době mění demografické složení obyvatel. Přestěhovávají se zde mladé 

rodiny s dětmi, vzniká zde také další nová výstavba rodinných domů. Ve zmíněné lokalitě se 

bohužel nenachází žádná plocha, která by umožňovala místním obyvatelům a jejich dětem 

sportovní, nebo rekreační vyžití, případně také místo pro setkávaní se společně se sousedy. 

Oblast je populární jako vycházková lokalita. Také je však využívána jako častá trasa cyklistů. 

Parcela č. 1409/2 by se mohla stát lukrativním místem pro občanské setkávání, sportovní a 

rekreační využití také proto, že bezprostředně přiléhá k bohaté infrastruktuře, kterou zde tvoří 

tři městské autobusové linky a také vlakové spojení. Vzhledem ke stávajícímu nevyužitému 

prostranství a zanedbanému občanskému vybavení této oblasti bychom ocenili změnu účelu 
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plochy tak, aby se také obyvatelé této odlehlejší části Havířova měli možnost zapojit do 

společenského dění. 

Vyhodnocení: 

Připomínka bude v rámci návrhu Změny č. 6 prověřena. 

Požadavek na zařazení plochy smíšené výrobní (VS) s označením (PS-Z51) k.ú. Prostřední 

Suchá do plochy umožňující využití pro sport a rekreaci s možností stravovacích zařízení je 

doplněn k prověření v rámci pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu 

zadání změny, který je součástí kapitoly E. Zprávy v rámci přílohy Zprávy – návrhy na změnu 

územního plánu lokalita č. 15.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pzn.  

ZPF - zemědělský půdní fond 

BPEJ - bonitovaná půdně ekologická jednotka 
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Zápis č. 08/2021 ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 8. 12. 2021 
 
 
Datum konání:  8. 12. 2021 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
  
Zahájení  

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
V době zahájení bylo přítomno 6 členů kontrolního výboru. 
                                                                                                                                           KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- Schválení předloženého programu 
- Kontrola Zápisu č. 07/2021 ze schůze KV ZMH  
- Kontrola provedených úkolů 
- Kontrolní činnost prosinec 2021 – leden 2022 
- Stanovení termínů schůzí v roce 2022 
- Plán kontrolní činnosti na rok 2022 
- Různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
Hlasování o schválení programu: 

Výsledek hlasování:  6 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV hlasovalo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 6 členů KV ZMH   

                                                                                                                                      Program byl schválen. 
 
 
2. Kontrola Zápisu č. 07/2021 ze schůze KV ZMH 

Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 07/2021 ze schůze 
KV ZMH ze dne 10. 11. 2021. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

Usnesení č. 3583/76RM/2021 - Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a 2023 – vyhodnocení 
nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno 
Kontrola byla provedena dne 11. 12. 2021. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o průběhu a výsledku kontroly. 
Zápis z kontroly č. 8/2021 byl řádně předložen.                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                   Úkol splněn. 
 
Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města, Domov seniorů Havířov 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Mgr. Gustav Dytko 
                                                                                                                                                                        Úkol trvá. 
 
 
Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města SANTÉ - centrum 
ambulantních a pobytových sociálních služeb 
Kontrolní skupina:  Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Marcel Molnár 
                                                                                                                                                                        Úkol trvá. 
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4. Kontrolní činnost prosinec 2021 – leden 2022 

Usn. č. 3353/72RM/2021 - Nerealizovatelné projekty v rámci Participativního rozpočtu pro rok 2021 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák  - vedoucí pracovní skupiny 
      Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D. 
                                   Marcel Molnár 
 
5. Stanovení termínů schůzí v roce 2022 

Předseda KV ZMH navrhl následující termíny schůzí KV ZMH v roce 2022 takto: 
12. ledna, 9. února, 9. března, 13. dubna, 11. května, 8. června, 10. srpna, 14. září, 12. října, 9. listopadu,         
14. prosince, vždy v 16,30 hod. 
 
 
              Hlasování o termínech schůzí KV ZMH v roce 2022: 

Výsledek hlasování:  6 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV ZMH se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 6 členů KV ZMH 
 
 

 Termíny schůzí KV ZMH byly schváleny. 

 
6. Plán kontrolní činnosti na rok 2022 

Po diskusi byl navržen plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2022 dle přílohy tohoto zápisu. 
Tento bude dále postoupen ke schválení ZMH na jeho zasedání dne 24. 1. 2022. 
 

Hlasování o schválení plánu kontrolní činnosti na rok 2022: 
Výsledek hlasování:  6 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 

Přítomno celkem: 6 členů KV ZMH  
 
Plán kontrolní činnosti na rok 2022 byl schválen. 

      
7. RŮZNÉ a závěr 

Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,45 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti KV ZMH na prosinec 2021 – leden 2022 
3. Termíny schůzí KV ZMH v roce 2022  
4. Plán kontrolní činnosti na rok 2022 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  

dne 12. ledna 2022 od 16:30 hod. 

v zasedací místnosti RMH A204 ve 2.patře budovy Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
 
 

V Havířově dne 15. 12. 2021, Ing. Jakub Chlopecký, Ph.D., předseda KV ZMH 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
     Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. 
               předseda KV ZMH 
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Záznam o výsledku kontroly č.8/KPU/2021 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova 

volební období 2018 - 2022 

 

 

Předmět kontroly:   Kontrola plnění usnesení RMH (měsíční periodická kontrola) 

Cíl kontroly: Cílem kontroly je zjistit skutečný stav vyřazovaných bodů 

(jednotlivých usnesení) z materiálu tabulky kontroly plnění usnesení, 

předkládaného na každé schůzi RMH a zpracovávaného na základě 

předložených podkladů od jednotlivých odborů MMH   

 

Kontrola plnění usnesení RMH :     

 

Číslo:        3583/76RM/2021 

Název:                                       „Nákup elektrické energie a zemního plynu na rok 2022 a   

                                                            2023 – vyhodnocení nákupu na Českomoravské komoditní  

                                                            burze Kladno 

                                                                                                                       

Kontrolu provedli:  Ing. Karel Žák, Ing. Jakub Chlopecký, Ing. Petr Smrček,  

- pověření členové KV ZMH  

 

Datum kontroly:   1.12. 2021, 14.00 – 14.30 hod.,                                                       

Kontrolovaný odbor: Odbor komunálních služeb (OKS) 

 

Kontrolou bylo zjištěno: V předmětné věci byly předloženy odborem komunálních služeb podklady     

z jednání rady města dne 11.10.2021, které byly podkladem ke konečnému usnesení, které obsahovalo 

výsledek nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno komodit elektrická energie a zemní plyn 

pro rok 2022 a 2023. K tomu doložen kompletní průběh zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky. 

Nejnižší nabídku ceny el. energie nabídla firma Centropol Energy, a.s., u zemního plynu to byla firma 

Pražská plynárenská, a.s.. K tomu byly uzavřeny příslušné smluvní ujednání. Celé řízení proběhlo 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. 

  

Závěr kontroly: Kontrolou nebylo zjištěno pochybení. 

 

Vyjádření ke zjištění: Bez připomínek. 

 

…………………………………… 

Ing. Iveta Grzonková, vedoucí OKS 

 

 

Podpisy členů KV ZMH: 

 

 

 

………………………….                  …………………………                   ………………………….    
Ing. Karel Žák                                       Ing. Jakub Chlopecký                         Ing. Petr Smrček      
člen KV ZMH                                         předseda KV ZMH                                  člen KV ZMH 

 

 

CO: 1x originál založen KV ZMH 

        1x kontrolovaný subjekt – OKS 



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV            
Kontrolní výbor ZMH 

 
 

Plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2022 
 

Č.  Seznam kontrol plánovaných na rok 2022 

01. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ RMH a ZMH                                                / ÚKOL STÁLÝ 

02. Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

03. Vedení a plnění závěrů valných hromad 

04. Vyřizování petic na MMH podle zák. č. 85/1990 Sb. 

05. Veřejné zakázky podle zák. č.134/2016 Sb. – vybrané akce 

06. 
Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále               
za porušení rozpočtové kázně podle zák. č. 250/2000 Sb. 

07. Hospodaření příspěvkových organizací města – vybrané akce 

08. Vyřizování interpelací občanů předložených na zasedáních ZMH 

09. Vedení agendy komisí RMH 

10. Agenda BOZP a pracovní podmínky zaměstnanců příspěvkových organizací města 

 
 
Další kontroly budou prováděny operativně na základě pověření Zastupitelstvem města 
Havířova nebo dle další potřeby, případných námětů. 
 

 
Projednáno na schůzi Kontrolního výboru ZMH dne 8. prosince 2021. 
 
 
 
Zpracoval Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. dne 8. 12. 2021.   
 
 
 
 
…………………………………………….. 
Ing. CHLOPECKÝ Jakub, Ph.D. 
       předseda KV ZMH 
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