
  

Veřejnoprávní smlouva 

o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu některých 

úkolů Národního orgánu při naplňování  

Programu Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 

 

 
 

Česká republika – Ministerstvo pro místní rozvoj  

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1 

zastoupené: PhDr. Ivanem Bartošem, PhD., ministrem pro místní rozvoj 

IČO: 66002222 

(dále jen „ministerstvo“) 

 

a 

 

Karlovarský kraj 

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 

zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem Karlovarského kraje 

IČO: 70891168 

(dále jen „kraj“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

uzavírají tuto  

 

 Veřejnoprávní smlouvu o výkonu působnosti zprostředkujícího subjektu a o výkonu 

některých úkolů Národního orgánu při naplňování  

Programu Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 (dále „Smlouva“) 

 

v souladu s článkem 71 odst. 3 nařízení (EU) č. 2021/1060 o společných ustanoveních pro 

Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond 

pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o 

finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro 

vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, článkem 45 

odst. 5 větou druhou nařízení (EU) č. 2021/1059 o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle 

Evropská územní spolupráce (Interreg) podporované z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti,  ve spojení s ustanovením § 159 a násl. zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 11 zákona č. 248/2000 Sb., o 

podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, kterou ministerstvo pověřuje kraj 

výkonem práv a povinností stanovených touto smlouvou, a to za podmínek dále uvedených. 

 

 

 

Preambule 

 

1) Ministerstvo konstatuje, že v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro 

regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou 
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transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech 

pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a 

Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky a nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2021/1059 ze dne 24. června 2021 (dále jen „nařízení“) je 

Česká republika připravena k zahájení Programu Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 

(dále „Program“). 

 

2) Aby Česká republika splnila své další závazky vyplývající z relevantních nařízení 

a z veškeré dokumentace Programu, zejména pak institucionální zabezpečení Programu, 

dohodly se smluvní strany takto: 

 

 

 

Článek I 

Národní orgán 

 

1) Národním orgánem Programu (dále jen „Národní orgán“) je ministerstvo, v jeho rámci 

pak Odbor evropské územní spolupráce. 

 

2) Národní orgán plní povinnosti stanovené ve Správní dohodě o společné realizaci 

programu Interreg Bavorsko – Česko 2021–2027 uzavřené mezi ministerstvem a 

Bavorským státním ministerstvem hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky (dále 

jen „Řídicí orgán“) dne 6. 5. 2022, tj. zejména zodpovídá za koordinaci Programu 

v České republice a přebírá řídicí funkci u subjektů Programu z České republiky.  

 

3) Národní orgán nese zodpovědnost za řádnou realizaci Programu na území České 

republiky. Zodpovídá za komunikaci směrem k Řídicímu orgánu Programu na straně 

jedné a Ministerstvu financí České republiky (jakožto členu auditní skupiny Programu) a 

potažmo i Evropské komisi na straně druhé. 

 

 

 

Článek II 

Práva a povinnosti kraje 

 

1) Za účelem plnění závazků České republiky vyplývajících z relevantních nařízení a dalších 

souvisejících dokumentů, v souladu s pravidly a postupy stanovenými v Programovém 

dokumentu a ve veškeré návazné dokumentaci Programu, se kraj coby zprostředkující 

subjekt zavazuje zajistit tyto činnosti: 

a. provádět opatření v oblasti publicity Programu; 

b. poskytovat poradenství potenciálním žadatelům ohledně podporovaných 

aktivit, procesu podávání projektových žádostí a podmínek realizace projektů;  

c. přijímat projektové žádosti českých vedoucích partnerů; 

d. provádět kontrolu přijatelnosti projektových žádostí; 

e. poskytovat Společnému sekretariátu při Vládě Horní Franky (dále „JS“) 

podporu při kontrole souladu projektových žádostí s Programem; 

f. provádět hodnocení přeshraničního dopadu projektů; 

g. provádět hodnocení kvality obsahu projektů; 
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h. zajistit hodnocení kvality obsahu projektových žádostí a za tímto účelem 

nominovat odborné hodnotitele, kteří budou po schválení Národním orgánem 

toto hodnocení provádět, a koordinovat jejich činnost, 

i. poskytovat součinnost při odhalování a hlášení nesrovnalostí. 

 

Tyto činnosti se kraj zavazuje zajistit po celou dobu realizace Programu.  

 

2) Zajištění činnosti kraje pro Program dle článku II odst. 1 Smlouvy je částečně pokryto 

z finančních prostředků Technické pomoci Programu. Podíl kraje na rozpočtu technické 

pomoci Programu činí 3,371 %, max. však 218 500,- EUR. 

 

 

 

Článek III 

Kontrola a uchování dokumentů 

 

1) Kraj se zavazuje, že umožní systémovou kontrolu ze strany Národního orgánu, Auditního 

orgánu a členů auditní skupiny či dalších k tomu určených subjektů.  

 

2) Kraj je povinen zajistit uchovávání veškerých dokladů vztahujících se ke konkrétním 

projektům a respektování pravidel archivace dle dokumentace Programu. 
 

 

 

Článek IV 

Odpovědnost smluvních stran 

 

1) Smluvní strany odpovídají za řádné, odborné a včasné plnění svých povinností 

vyplývajících z této Smlouvy a z příslušných právních předpisů. Každá ze smluvních stran 

je povinna druhé straně nahradit vzniklou újmu, kterou způsobila porušením svých 

povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo z příslušných právních předpisů. 

 

 
 

Článek V 

Ukončení smluvního vztahu 

 

1) K ukončení smluvního vztahu založeného touto Smlouvou může dojít pouze jedním 

z následujících způsobů: 

 

a. uplynutím doby sjednané v čl. VI. odst. 1 Smlouvy, 

b. výpovědí jedné ze smluvních stran dle odst. 2 a 3 tohoto článku této Smlouvy 

s výpovědní dobou tři měsíce, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího 

po dni, kdy byla výpověď řádně doručena smluvní straně, 

c. zrušením Smlouvy ve smyslu ustanovení § 167 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d. dohodou smluvních stran; tato dohoda musí být písemná a musí v ní být uvedeny 

důvody, které vedly k ukončení smlouvy včetně vzájemného vypořádání práv a 

povinností. 
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2) Smluvní vztah může být ze strany ministerstva ukončen výpovědí v následujících 

případech: 

 

a. kraj soustavně a prokazatelně ani po opakované písemné výzvě s poskytnutím 

přiměřené lhůty na nápravu neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, 

b. kraj porušil tuto Smlouvu natolik zásadním způsobem, že došlo k ohrožení naplnění 

účelu této Smlouvy; takovýmto zásadním porušením se rozumí zejména porušení, 

které může bezprostředně ohrozit čerpání financí z fondů EU či vést k jeho zastavení 

(např. provádění kontroly projektových žádostí nebo jejich hodnocení v rozporu 

s dokumentací Programu), 

c. některá z osob zajišťujících plnění úkolů a povinností kraje byla pravomocně 

odsouzena za spáchání úmyslného trestného činu v souvislosti se svým působením ve 

zprostředkujícím subjektu. 

 

3) Smluvní vztah může být ze strany kraje ukončen výpovědí, pokud ministerstvo 

soustavně a prokazatelně ani po opakované písemné výzvě s poskytnutím přiměřené 

lhůty k nápravě neplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. 

 

4) Po ukončení smluvního vztahu na základě výpovědi jedné ze smluvních stran nebo 

dohodou smluvních stran nebo jejího zrušení ve smyslu ustanovení § 167 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je kraj povinen bezodkladně 

předat veškerou dokumentaci týkající se plnění úkolů a povinností kraje dle této 

Smlouvy ministerstvu. 
 

 

 

Článek VI 

Trvání Smlouvy, řešení sporů 

 

1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2035.  

 

2) Případné spory týkající se právní interpretace ustanovení této Smlouvy, které mohou 

vzniknout, se budou řešit vzájemným jednáním smluvních stran. 

 

3) Z titulu této Smlouvy nebudou uplatňovány žádné finanční nároky smluvních stran, ani 

třetích osob, vyjma ustanovení v čl. II odst. 2 a čl. IV odst. 1 Smlouvy. 

 

4) V případě, kdy se spory nepodaří vyřešit vzájemným jednáním smluvních stran, je dle § 

169 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů 

k rozhodování sporů z této Smlouvy příslušné Ministerstvo vnitra. 

 

 

 

 

Článek VII 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Obě strany se zavazují plnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy svědomitě a dle svého 

nejlepšího svědomí a vědomí.   
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2) Tuto Smlouvy lze měnit pouze na základě dohody smluvních stran, a to formou 

písemného dodatku. 

 

3) Vztahy smluvních stran touto Smlouvou blíže neupravené se řídí zákonem č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy 

České republiky. 

 

4) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu. 

Ministerstvo obdrží jedno vyhotovení a kraj dvě vyhotovení.  

 

5) Tato Smlouva byla schválena usnesením Rady Karlovarského kraje č. ………… dne 

…………..2022 

 

6) Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

 

 

7) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 

lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

 

V Praze, dne: …………..2022                     V Karlových Varech, dne: ………….2022 

 

 
 

 

 …………………………………..   ………………………………………..  

    PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.    Ing. Petr Kulhánek   

ministr MMR              hejtman Karlovarského kraje 

   


