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Smlouva o financování 

Fond malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko
(dále jen FMP)

Číslo smlouvy: FMP/V/87/2014

I.
Smluvní strany

1. Sdružení obcí Vysočiny
Se sídlem: Čajkovského 37, 586 01 Jihlava
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Vymazalem, předsedou předsednictva
IČ: 70 81 28 53
DIČ: CZ 70 81 28 53

(dále jen „poskytovatel dotace“)
na straně jedné

a

2. Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
IČ:  70 89 07 49
DIČ: CZ 70 89 07 49

Plátce DPH
Číslo bankovního účtu projektu: 1200102487/6800

(dále jen „příjemce dotace“)
na straně druhé

uzavírají v souladu s Programovým dokumentem Programu Evropská území spolupráce 
Rakousko – Česká republika 2007 - 2013, Programovým dodatkem a Směrnicí pro žadatele
Fondu malých projektů pro kraj Vysočina (dále jen Směrnice), vycházející zejména z
Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/1999, ve znění pozdějších předpisů a dále i  z další platné legislativy EU a českého 
právního řádu tuto Smlouvu o financování (dále jen Smlouva): 

sedivy
Text napsaný psacím strojem
RK-23-2014-xx, př. 1Počet stran: 63

sedivy
Text napsaný psacím strojem

jakoubkova
Textový rámeček
RK-23-2014-40, př. 2počet stran: 63
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II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele dotace poskytnout příjemci dotace
finanční dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen ERDF) v rámci 
Fondu malých projektů Vysočina – Dolní Rakousko na projekt „Zvýšení bezpečnosti 
na komunikacích Kraje Vysočina“, registrační číslo 102 (dále jen „projekt“), a to 
pouze při úplném splnění podmínek, závazků a povinností, k jejichž splnění se 
příjemce dotace touto smlouvou zavazuje. 

III.
Časové vymezení projektu

1. Datum registrace projektu na Sekretariátu FMP: 26. 9. 2013

2. Příjemce dotace se zavazuje realizovat celý projekt v termínu - zahájení projektu: 26. 
9. 2013, ukončení projektu: 30. 9. 2014

3. Příjemce dotace se zavazuje předložit zprávy o realizaci projektu dle následujícího 
harmonogramu:

Ukončení 1. monitorovacího období ---

Datum předložení Průběžné zprávy za malý projekt ---

Ukončení projektu 30. 9. 2014

Datum předložení Závěrečné zprávy za malý projekt 28. 11. 2014

IV.
Finanční ukazatele projektu 

1. Plán rozpočtu:

Kategorie výdajů Výše výdajů v EUR

1. Personální výdaje 233,99

2. Věcné a externí výdaje 11 015,01

3. Investice 0

4. Výdaje celkem 11249,00

2. Plán financování:

Finanční zdroje částka v EUR % podíl

Výdaje projektu 11249,00 100

Finanční příspěvek z ERDF 9561,00 85

Finanční příspěvek příjemce dotace 1688,00 15
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Z toho1:

Příjmy projektu použité ke krytí
Finančního příspěvku příjemce 

dotace

0,00 0

Vlastní podíl příjemce dotace 1688,00 15

V.
Maximální výše dotace

1. Poskytovatel dotace může poskytnout příjemci dotace za podmínky splnění všech 
závazků uvedených v této smlouvě dotaci z ERDF maximálně 85% konečných 
způsobilých výdajů projektu, avšak nejvýše 9561,00 EUR, konečná částka bude 
stanovena v souladu s podmínkami této smlouvy. 

VI.
Způsobilé výdaje

1. Dotace je poskytována jen na konečné způsobilé výdaje projektu.

2. Věcné a časové vymezení způsobilých výdajů vychází z „Pravidel způsobilých výdajů
pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na 
programovací období 2007 - 2013“ (dále jen „Pravidla“), které byly vydány na základě 
článku 56, odst. 4 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Tato Pravidla, která stanovují 
podmínky způsobilosti výdajů, jsou závazná jak pro příjemce dotace, tak pro 
poskytovatele dotace.

3. Z časového hlediska jsou výdaje na realizaci projektu způsobilé od data registrace 
projektu (viz. čl. III. odst. 1) do data ukončení  realizace projektu (viz. čl. III. odst. 2.)

VII.
Závazky příjemce dotace

Příjemce dotace se zavazuje:

1. zajistit průběžné financování projektu;

2. plně a prokazatelně splnit cíl projektu, na který mu bude dotace dle smlouvy 
poskytnuta, a to v rozsahu popsaném v projektové žádosti;

3. postupovat v souladu s aktuální verzí Směrnice pro žadatele Fondu malých projektů 
pro kraj Vysočina;

4. po celou dobu s veškerým majetkem získaným dotací dle smlouvy (dále jen majetek) 

                                                          
1 Součet řádků „Příjmy projektu“ a „Vlastní podíl příjemce dotace“ se musí rovnat řádku „Finanční 
příspěvek příjemce dotace“ (v částce EUR i v podílu %).
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nakládat s péčí řádného hospodáře, obezřetně a tento majetek, ani jeho části, 
nezatěžovat žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva; pouze s 
výjimkou zajištění úvěru příjemce dotace ve vztahu ke spolufinancování projektu dle 
smlouvy. 

5. v případě, že v rámci projektu bude část aktivit příjemce dotace realizována na základě 
jedné nebo více smluv o dodávce zboží, služeb či stavebních prací, postupovat při 
výběru dodavatele a při uzavírání takových smluv v souladu s Metodikou zadávání 
veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Metodikou 
zadávání zakázek financovaných ze zdrojů Evropské unie;

6. vést veškeré účetnictví za projekt odděleně od ostatního účetnictví v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy o účetnictví a poskytovat z něj požadované údaje všem 
kontrolou pověřeným osobám (tj. zástupci poskytovatele dotace (SOV), zástupci
Sekretariátu FMP (RRAV), CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy);

7. poskytovat ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci 
související se smlouvou a s projektem, dokladovat svoji činnost a umožnit vstup 
kontrolou pověřeným osobám (tj. zástupci poskytovatele dotace (SOV), zástupci
Sekretariátu FMP (RRAV), CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva 
financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) na místo realizace 
projektu, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to 
po celou dobu realizace projektu a po dobu 10-ti let od ukončení Programu Evropská 
území spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. a tuto kontrolu, dle 
požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit;

8. informovat zástupce Sekretariátu FMP o termínech konání realizovaných akcí min. 10 
dní před jejich uskutečněním;

9. plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené oprávněnými 
subjekty k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, 
zjištěných v rámci jejich kontrolní činnosti;

10. oznámit prostřednictvím Sekretariátu FMP poskytovateli dotace neprodleně všechny 
podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv nebo souvisejí 
s projektem, smlouvou nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu 
dotýkají;

11. zajistit dostatečnou publicitu projektu na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. 
Finanční spoluúčast Evropské unie musí být zveřejněna na všech tištěných 
materiálech a propagována v místě realizace projektu (podrobná pravidla pro zajištění 
publicity viz Směrnice pro žadatele);

12. zpracovat a předložit na sekretariát FMP závěrečnou zprávu za malý projekt ve 2 
vyhotoveních na předepsaném formuláři a elektronicky, včetně všech dokumentů 
nutných pro finanční vyúčtování projektu a doložení zajištění publicity nejpozději do 60 
kalendářních dnů od ukončení projektu. Společně se Závěrečnou zprávou za malý 
projekt předloží příjemce dotace i „Žádost o platbu za malý projekt“ v jednom 
vyhotovení a elektronicky;

13. udržet existenci výsledků realizace projektu po dobu pěti let od data konce realizace 
projektu uvedeného v čl. III., odst. 2 u těch jeho částí, u kterých to je z technického a 
právního hlediska možné;
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14. řádně uchovávat originál smlouvy, včetně jejích dodatků a příloh, veškeré originály 
účetních dokladů a listin týkajících se projektu či s ním souvisejících a doklady o 
publicitě projektu 10 let od ukončení Programu Evropská území spolupráce Rakousko 
– Česká republika 2007 – 2013.

15. neprodleně vrátit neoprávněně čerpané nebo zadržené finanční prostředky poskytnuté 
poskytovatelem dotace dle smlouvy, v případech kdy příjemce dotace:

a) uvede nepravdivé nebo neúplné údaje v Žádosti o dotaci, v Žádosti o platbu za 
malý projekt nebo v závěrečné zprávě za malý projekt,

b) nesplní cíle projektu nebo jej nenaplní v rozsahu, na který byla finanční pomoc, či 
její část, na základě smlouvy poskytnuta, 

c) nesplní závazky nebo poruší povinnosti vyplývající mu ze smlouvy o financování, 
zejména pokud neuchovává originály veškerých účetních dokladů a dokumentů 
po stanovenou dobu, a neumožní řádný průběh kontroly dle smlouvy včetně 
přístupu kontrolou pověřených osob,

d) neposkytne řádné zprávy o realizaci projektu ve stanovených termínech, stejně 
jako další informace požadované poskytovatelem dotace či zprostředkujícím 
subjektem.

VIII.
Závazek poskytovatele dotace

1. Poskytovatel dotace se zavazuje po předložení Žádosti o platbu za malý projekt 
příjemcem dotace ověřit její oprávněnost, úplnost, pravdivost a bezchybnost a na 
základě Osvědčení o způsobilosti výdajů za malý projekt a na základě výsledků 
projektu Sekretariátem FMP vystaví příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu. 

2. Dále se poskytovatel dotace zavazuje vyplatit po obdržení prostředků od Platebního
orgánu do 10-ti pracovních dnů uznanou výši dotace příjemci dotace.

IX.
Ustanovení společná

1. Příjemce dotace prohlašuje a svým podpisem smlouvy stvrzuje že:

a) byl řádně poučen poskytovatelem dotace o následcích, které mohou vzniknout 
uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě o financování, tak i v
Žádosti o platbu za malý projekt, a z případného neoprávněného čerpání finančních 
prostředků z dotace;

b) se seznámil s existencí platné legislativy a dalších pravidel, která upravují pravidla 
poskytování dotace (příloha č. 3 a č. 4 Smlouvy o financování);

c) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy o financování, v příslušném 
období, pro kterou je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, 
finanční příspěvek, či jim obdobné formy pomoci, a to ani z jiných rozpočtových 
kapitol státního rozpočtu ČR, státního fondu, ostatních strukturálních fondů EU 
nebo jiných prostředků EU.

2. Příjemce dotace souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě o 
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financování, a to zejména v rozsahu: název/sídlo/IČ příjemce dotace, údaje o projektu 
a výši finanční pomoci dle smlouvy, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

3. Příjemce dotace je srozuměn s tím, že osoby pověřené kontrolou mohou při výkonu 
své funkce přijít do styku s některými osobními údaji. Tyto údaje však nebudou nijak 
dále zpracovávány ani poskytovány dalším osobám, nestanoví-li tak obecně závazný 
právní předpis.

4. Komunikace týkající se této smlouvy bude směrována na tyto kontaktní adresy:

Sekretariát FMP

Instituce Regionální rozvojová agentura Vysočina
Adresa Čajkovského 37, 586 01 Jihlava
Kontaktní osoba Ing. Tomáš Dvořák, projektový manažer
Tel./ Fax 731 447 174
Email / Web dvorak@rda-vysocina.cz,  www.rrav.cz.

Příjemce dotace

Instituce Kraj Vysočina
Adresa Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba Ing. Radek Handa
Telefon 594 602 189
Email handa.r@@kr-vysocina.cz

X.
Ustanovení závěrečná

1. Příjemce dotace může smlouvu o financování kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní 
lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla 
výpověď podána. V případě vypovězení smlouvy nemá příjemce dotace nárok na 
vyplacení jakékoli náhrady. V případě, že již nějaké prostředky příjemci dotace vyplaceny 
byly, je povinen je vrátit poskytovateli dotace.

2. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo v případě byť jednotlivého porušení ustanoveni 
smlouvy příjemcem dotace nebo v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných 
prohlášení či informací příjemcem dotace neprodleně odstoupit od smlouvy bez 
vyplacení jakékoliv náhrady.

3. Veškeré změny podmínek smlouvy je možno provádět pouze na základě vzájemné 
dohody smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Změny lze provádět 
pouze v průběhu plnění podmínek této smlouvy (viz. čl. III. odst. 2) a nelze tak činit se 
zpětnou platností. 

4. V případech, kdy se změna podmínek smlouvy týká zvýšení objemu finanční pomoci 
z ERDF, prodloužení realizace projektu, změny aktivit projektu, změny umístění projektu, 
změny role zahraničního partnera v projektu, závažných změn rozpočtu (tj. dojde-li ke 
změně rozpočtové kapitoly o více než 15 %), případně dalších závažných změn 
ovlivňujících cíle projektu, podléhá její schválení rozhodnutí Regionálního monitorovacího



7 z 8

výboru. V tomto případě musí příjemce dotace žádost o změnu smlouvy předložit 
nejpozději 30 dní před provedením této změny, nejpozději však 30 dní před ukončením 
realizace projektu. 

5. V případě, že změna projektu nepodléhá schválení Regionálním monitorovacím
výborem, je příjemce dotace povinen předložit žádost o změnu smlouvy Sekretariátu 
FMP 30 dní před jejím provedením, nejpozději však 30 dní před ukončením realizace.
Sekretariát FMP žádost prověří a pokud splňuje náležitosti, zpracuje návrh dodatku 
smlouvy o financování. Definitivní rozhodnutí o provedení změny smlouvy a formě jejího 
dodatku je v kompetenci Poskytovatele dotace.

6. Případné spory mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace budou řešeny ve 
smyslu českých obecně závazných platných právních předpisů.

7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá 
vyhotovení budou distribuována a archivována:
- u poskytovatele dotace (SOV),
- na Sekretariátu FMP (RRAV)
- u příjemce dotace

Stejně bude postupováno i u dodatků smlouvy.

8. Nedílnou součástí  smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Žádost včetně příloh.

Příloha č. 2: Rozpočet projektu včetně zdůvodnění položek

Příloha č. 3: Seznam platné legislativy pro poskytování pomoci z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj.

Příloha č. 4: Pravidla publicity.

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho 
obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté 
omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.
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XI.

Podpisy

Za poskytovatele dotace:  

V Jihlavě dne ………………

Ing. Jaroslav Vymazal
Předseda předsednictva Sdružení obcí Vysočiny
…………………………………………………………………
(jméno statutárního zástupce, funkce)

……………………………
(podpis)

Za příjemce dotace:

V Jihlavě dne ………………

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina
…………………………………………………………………
(jméno statutárního zástupce, funkce)

……………………………
(podpis)

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

V Jihlavě dne ………………

Ing. Zdeňka Škarková
ředitelka Regionální rozvojové agentury Vysočina
…………………………………………………………………
(jméno statutárního zástupce, funkce)

……………………………
(podpis)



sedivy
Text napsaný psacím strojem

sedivy
Text napsaný psacím strojem
Příloha č. 1

sedivy
Text napsaný psacím strojem
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Příloha č. 2

sedivy
Text napsaný psacím strojem

sedivy
Text napsaný psacím strojem





Příloha č. 3: Seznam platné legislativy

Poznámka

Uvedené právní předpisy je třeba vždy používat v platném znění. Jednotlivé  novelizace nejsou 
uváděny.

Předpisy EU

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 
2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 
1783/1999

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 
2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 
2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)

 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

 Nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 ze dne 11. července 2006 o Fondu soudržnosti a 
o zrušení nařízení (ES) č. 1164/94

 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví 
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních 
týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj

 Smlouva o založení Evropského společenství

 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s
články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se 
společným trhem

Předpisy ČR

Zákony

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových 
a v některých dalších organizacích a orgánech

 Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

 Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
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 Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti

 Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů

 Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů

 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

 Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

 Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů

 Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů

 Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích

 Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním fondům

 Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole)

 Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona 
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky

 Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách

 Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o 
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje



 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

 Zákon č. 435/2004, Sb., o zaměstnanosti

 Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti

 Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

 Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení

 Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

 Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

 Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, účinnost od 1.1.2008

 Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů 
v oblasti veřejné podpory a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty

Vyhlášky

 Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání (zrušeno 1. 1. 2008 zákonem č. 266/2006 Sb.)

 Vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

 Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u 
kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 
podvojného účetnictví

 Vyhláška č. 518/2004 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí 
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

 Vyhláška č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 
pořízení a reprodukce majetku České účetní standardy

 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 
500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní standard č. 013 Dlouhodobý 
nehmotný a hmotný majetek



 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 
500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní standard č. 015 Zásoby

 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 
504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní standard č. 409 Dlouhodobý 
majetek

 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 
504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účetní standard č. 410 Zásoby



Pravidla publicity 
 

 

Každý příjemce dotace je povinen informovat veřejnost o tom, že jeho projekt je byl  
financován ze zdrojů EU. Tato povinnost pro něj plyne z Nařízení Komise ES  č. 

/  ze dne . prosince  dále jen Nařízení .  Povinnosti příjemce dotace, 
pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost jsou stanovena v článku 
 a  Nařízení a pro potřeby FMP jsou blíže specifikována v následujících odstavcích 

této Směrnice. 

Finanční prostředky na publicitu projektu ve FMP jsou zahrnuty do způsobilých 
výdajů projektu, pokud jsou součástí jeho rozpočtu.  

Konečný uživatel je povinen uchovat pro potřeby kontroly veškeré doklady o 
dodržení podmínek publicity projektu spolufinancovaného ze strukturálních fondů 
EU min.  let po ukončení realizace Programu „Evropská územní spolupráce 
Rakousko – Česká republika  – “. V případě, že požadavky na publicitu 
nebudou ze strany konečného uživatele řádně splněny, může Správce FMP 
přistoupit k nepřiznání dotace nebo nárokovat její vrácení v případě, že dotace 
byla již vyplacena . 

K povinnostem konečného uživatele v oblasti informování a propagace projektu, 
které vyplývají z Nařízení, patří především vhodným způsobem informovat 
veřejnost a další subjekty účastnící se aktivit projektu o získání finanční dotace ze 
strukturálních fondů EU. Konečný uživatel za tímto účelem vždy jasně uvede, že 
projekt je/byl vybrán v rámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – 
Česká repubika 7 – “.a připojí také logo EU, logo Programu a oficiální 
slogan „Gemeinsam mehr erreichen - Společně dosáhneme více“ a to na všech 
souvisejících dokumentech a materiálech jako např. brožurky, informační letáky, 
certifikáty, diplomy, prezenční listiny, pozvánky, plakáty, propagační předměty , 
CD, internetové stránky, apod. Informace o spolufinancování Evropskou unií musí 
být vždy na titulní stránce tištěného materiálu nikoli na zadní straně , u 
internetových stránek musí být informace o spolufinancování z Evropské unie 
uvedena minimálně na domovské stránce, lépe v záhlaví nebo zápatí.  

U akcí typu konferencí, seminářů, výstav, soutěží, atd. jsou organizátoři povinni 
zřetelně poukázat na spoluúčast EU tím, že v jednacích sálech vždy umístí vlajku EU. 
Na doprovodných dokumentech k seminářům, konferencím např. prezentace, 

                                                
1 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 je ke stažení např. na 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fsfc/ce_1828(2006)_cs.pdf  
2 Pokud se jedná o malé propagační předměty typu tužka, postačí jako výraz spolufinancování Evropské unie 
pouze symbol (vlajka) EU, nápis "Evropská unie" a kompaktní logo programu Evropská územní spolupráce 
Rakousko - Česká republika 2007-2013. 
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materiály pro účastníky, atd.  musí být zmíněna spoluúčast Evropské unie 
minimálně na úvodní stránce.  

U malých investičních projektů rovněž musí být zdůrazněna finanční spoluúčast EU 
a to tím, že na předmětech a zařízeních, jejichž pořizovací cena je vyšší než  ,- 
Kč a doba použitelnosti je delší než  rok pořízených v rámci projektu budou 
rozmístěny na viditelném místě samolepky s povinnými náležitostmi. Pokud to 
situace dovoluje, postačí označit soubor majetku pořízeného v rámci FMP souhrnnou 
informační tabulkou umístěnou na viditelném místě trvanlivého charakteru. 

 

Obecné zásady publicity – shrnutí 

Informační a propagační opatření realizovaná konečným uživatelem musí 
bezpodmínečně obsahovat následující údaje: 

 symbol vlajku  EU v souladu s grafickým manuálem  

 standardní text odkazující na Evropskou unii a Evropský fond pro regionální 
rozvoj ve  znění: „Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj“ 

 Oficiální logo Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká 
repubika  – “  a slogan "Gemeinsam mehr erreichen - Společně 
dosáhneme více". 

 Logo Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko  

 

Ve všech variantách použití přitom platí, že symbol EU musí být viditelný a 
standardní text a slogan musí být čitelné. 

K povinně zveřejňovaným údajů lze přiřazovat i loga jednotlivých konečných 
uživatelů nebo projektových partnerů .  

 
Poznámka k možným variantám použití symbolu vlajky  EU 

Symbol Evropské unie k dispozici ke stažení na adrese  
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_cs.htm 

                                                
3 Grafický manuál je k dispozici na adrese http://europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics _cs.htm#intro a 
některé jeho zásady jsou uvedeny v následující poznámce. 
4 Logo programu je k dispozici ke stažení na adrese http://www.at-cz.eu. 
5 Logo Fondu malých projektů je k dispozici ke stažení na adrese 
http://www.rrav.cz/maleprojekty/dokumenty_fmp.html  
6 Projektovými partnery se v tomto případě myslí zahraniční partner nebo i český partner pokud je uveden 
v projektové žádosti jako partner projektu.  



 Znak EU má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž 
délka představuje jeden a půl výšky vlajky. Dvanáct 
zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru 
nevyznačeného kruhu a jsou umístěny v pozici hodin 
na ciferníku. Barevná paleta je následující: 

Modrá odpovídá RGB: / /  

Zlatá odpovídá RGB: / /  

 Pokud se jedná o černobílé provedení nepoužije se 
černobílá kopie originálních barev, nýbrž černě 
ohraničený obdélník s černě vytištěnými hvězdami na 
bílém pozadí. 

 Pokud je k dispozici pouze modrá barva musí to být 
samozřejmě modrá, která odpovídá RGB: / / , 
použije se jako stoprocentní barva pro výplň pole a 
hvězdy se zobrazí negativní bílou. 

 

 Znak by měl být vytištěn na bílém pozadí. 
Vícebarevná pozadí nejsou vhodná, zejména pokud 
neladí s modrou barvou. Musí-li být vícebarevné 
pozadí použito, je třeba užít bílé ohraničení o tloušťce 
rovnající se /  výšky obdélníku. 

 

 Kombinace symbolu EU se standardním textem a 
sloganem 

Doporučené písmo je ARIAL, barva černá 

 

Základní logo Programu bez sloganu 

 

Kompaktní logo programu určené pro formáty A  a 
nižší a pro malé propagační předměty 

 

Základní logo Programu včetně sloganu 

 

Základní logo Programu v černobílém provedení 

 

Spolufinancováno Evropskou unií 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj 



Logo Fondu malých projektů Vysočina - Dolní Rakousko 

 

 




