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Předpisy v této publikaci odpovídají stavu právní 
úpravy známé ke dni redakční uzávěrky publikace, to 

je ke dni 30. listopadu 2010. 

Regulations included in this publication correspond 
with legal provisions effective as of the date of the 

deadline of the publication, it means as of 30th 
November 2010. 

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační 
nástroj. Autentické a závazné znění obsahuje pouze 

Úřední věstník EU. 

This document is to be taken as a documentation 
tool. An authentic and legally binding version is 
encompassed only in the Official Journal of the 

European Union. 
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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 

COMMISSION REGULATION (EC) 
No 1828/2006 of 8 December 2006 

setting out rules for the 
implementation of Council Regulation 

(EC) No 1083/2006 laying down 
general provisions on the European 

Regional Development Fund, the 
European Social Fund and the 

Cohesion Fund and of Regulation (EC) 
No 1080/2006 of the European 

Parliament and of the Council on the 
European Regional Development Fund 

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,  THE COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského 
společenství,  

Having regard to the Treaty establishing the European 
Community, 

s ohledem na nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných 
ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro 
regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu 
a Fondu soudržnosti1, a zejména na čl. 37 odst. 1 písm. 
d), čl. 44 třetí pododstavec, čl. 59 odst. 6, čl. 60 písm. 
b), čl. 66 odst. 3, čl. 67 dost. 2 písm. c), čl. 69 odst. 1, 
čl. 70 odst. 3, čl. 71 odst. 5, čl. 72 dost. 2, 
čl. 74 odst. 2, čl. 76 odst. 4 a čl. 99 odst. 5 druhý 
pododstavec uvedeného nařízení,  

Having regard to Council Regulation (EC) 
No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general 
provisions on the European Regional Development 
Fund, the European Social Fund and the Cohesion 
Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/19991, 
and in particular Article 37 (1) (d), the third paragraph 
of Article 44, Articles 59 (6), 60 (b) and 66 (3), 
Article 67 (2) (c), 
Articles 69 (1), 70 (3), 71 (5), 72 (2), 74 (2) and 76 (4) 
and the second subparagraph of Article 99 (5) thereof, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 
o Evropském fondu pro regionální2, a zejména 
na čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec a čl. 13 druhý 
pododstavec uvedeného nařízení,  

Having regard to Regulation (EC) No 1080/2006 of 
the European Parliament and of the Council 
of 5 July 2006 on the European Regional Development 
Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/19992, 
and in particular the second subparagraph of 
Article 7 (2) and the second paragraph of 
Article 13 thereof, 

vzhledem k těmto důvodům: Whereas: 

(1) Nařízení (ES) č. 1083/2006 nahradilo nařízení 
Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 
o obecných ustanoveních o strukturálních fondech3 
a nařízení (ES) č. 1080/2006 nahradilo nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1783/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj4, přičemž obě nařízení 
vzala v úvahu nový vývoj v oblasti strukturálních 
fondů. Je proto rovněž vhodné stanovit nové prováděcí 
předpisy pro nařízení (ES) č. 1080/2006 a (ES) 
č. 1083/2006.  

(1) Regulation (EC) No 1083/2006 replaces Council 
Regulation (EC) No 1260/1999 of 21 June 1999 laying 
down general provisions on the Structural Funds3, and 
Regulation (EC) No 1080/2006 replaces Regulation 
(EC) No 1783/1999 of the European Parliament and of 
the Council of 12 July 1999 on the European Regional 
Development Fund4, both Regulations taking into 
account new developments in the field of Structural 
Funds. It is therefore appropriate also to lay down new 
provisions implementing Regulations (EC) 
No 1080/2006 and (EC) No 1083/2006. 

                                                           
1 Úř. věst. L 210, 31. 7. 2006, s. 25.; EN: OJ L 210, 31. 7. 2006, p. 25. 
2 Úř. věst. L 210, 31. 7. 2006, s. 1.; EN: OJ L 210, 31. 7. 2006, p. 1. 
3 Úř. věst. L 161, 26. 6. 1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 173/2005 (Úř. věst. L 29, 2. 2. 2005, s. 3).; 
EN: OJ L 161, 26. 6. 1999, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 173/2005 (OJ L 29, 2. 2. 2005, p. 3). 
4 Úř. věst. L 213, 13. 8. 1999, s. 1.; EN: OJ L 213, 13. 8. 1999, p. 1. 
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(2) Podle dosavadních zkušeností občané Evropské 
unie nejsou dostatečně seznámeni s úlohou, jakou 
Společenství hraje v programech financování, jejichž 
cílem je posílení hospodářské konkurenceschopnosti, 
vytváření pracovních míst a posílení vnitřní 
soudržnosti. Je proto vhodné připravit komunikační 
plán, který podrobně určí informační a propagační 
opatření nezbytná k překlenutí této komunikační 
a informační propasti. Za stejným účelem je rovněž 
nezbytné vymezit odpovědnost a úlohu, kterou by měl 
hrát každý zúčastněný subjekt.  

(2) Experience has shown that citizens of the European 
Union are insufficiently aware of the role played by 
the Community in funding programmes aimed at 
reinforcing economic competitiveness, creating jobs 
and strengthening internal cohesion. It is therefore 
appropriate to provide for the preparation of 
a communication plan which identifies in detail the 
information and publicity measures necessary to 
bridge this communication and information gap. For 
the same purpose, it is also necessary to identify the 
responsibilities and the roles that should be played by 
each of the actors involved. 

(3) Aby bylo zaručeno co největší rozšíření informací 
o možnostech financování mezi všechny 
zainteresované strany, a rovněž v zájmu průhlednosti, 
měl by být stanoven minimální obsah informačních 
opatření, která jsou potřebná k informování 
potenciálních příjemců o možnostech financování, 
které Společenství spolu s členskými státy nabízí 
prostřednictvím fondů; jeho součástí by měla být 
povinnost zveřejnit kroky, které by měl potenciální 
příjemce učinit při podávání žádosti o financování, 
a výběrová kritéria, která budou použita.  

(3) In order to guarantee that information on possible 
funding opportunities is disseminated widely to all 
interested parties and for the sake of transparency, the 
minimum content of the information measures needed 
to inform potential beneficiaries about the financing 
opportunities offered jointly by the Community and 
the Member States through the Funds should be set 
out, including an obligation to publicise the steps that 
a potential beneficiary should take to submit an 
application for funding and the selection criteria that 
will be used. 

(4) v zájmu větší průhlednosti, pokud jde o využívání 
fondů, by měl být elektronicky nebo jinak zveřejněn 
seznam příjemců, názvy operací a výše financování 
z veřejných zdrojů přiděleného těmto operacím.  

(4) In order to enhance transparency regarding use of 
the Funds, the list of beneficiaries, the names of the 
operations and the amount of public funding allocated 
to operations should be published, electronically or 
otherwise. 

(5) Aby bylo zajištěno lepší provádění informačních 
opatření a umožněna lepší výměna informací 
o informačních a komunikačních strategiích a jejich 
výsledcích mezi členskými státy a Komisí, je třeba 
jmenovat kontaktní osoby odpovědné za informačních 
a propagačních opatření, a které by se měly zapojit do 
příslušných sítí spolupráce Společenství.  

(5) In order to ensure a better implementation of the 
information measures and to allow a better exchange 
of information between the Member States and the 
Commission on the information and publicity 
strategies and results, contact persons responsible for 
the information and publicity measures should be 
designated and should participate in appropriate 
Community networks. 

(6) Pro účely článků 37 a 67 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 je nezbytné stanovit podrobná pravidla 
a kategorie umožňující členským státům předložit 
Komisi v průběhu programu jednotné informace 
o plánovaném využití fondů a rovněž informace 
o kumulativním přidělení finančních prostředků 
z fondů podle kategorií a umožnit Komisi informovat 
vhodným způsobem ostatní orgány a občany Evropské 
unie o využívání finančních prostředků z fondů 
a rovněž o dosažení cílů stanovených 
v čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006.  

(6) For the purposes of Articles 37 and 67 of 
Regulation (EC) No 1083/2006, it is necessary to lay 
down detailed rules and categories to allow the 
Member States to submit to the Commission uniform 
information on the programmed use of the Funds, as 
well as information on the cumulative allocation of the 
Funds by categories throughout the life of 
a programme, and to enable the Commission to inform 
the other Institutions and the citizens of the European 
Union in an appropriate manner about the use of the 
Funds, including the achievement of the targets set out 
in Article 9 (3) of Regulation (EC) No 1083/2006. 
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(7) s ohledem na článek 60 nařízení (ES) č. 1083/2006 
a podle dosavadních zkušeností je nezbytné vymezit 
povinnosti, které by řídící orgány měly mít, pokud jde 
o příjemce, ve fázi před výběrem a schválením 
operací, které mají být financovány, a to s ohledem 
aspekty, jež by měla zahrnovat ověření výdajů 
vykázaných příjemcem včetně správních ověření 
žádostí o platbu a ověření jednotlivých operací přímo 
na místě, a s ohledem na podmínky, které je třeba 
dodržet při ověřováních na místě prováděných 
na základě vzorku.  

(7) With regard to Article 60 of Regulation (EC) 
No 1083/2006 and in the light of the experience 
gained, it is necessary to lay down the obligations 
which the managing authorities should have with 
regard to beneficiaries in the phase leading to the 
selection and approval of the operations to be funded, 
with regard to the aspects which the verifications of 
the expenditure declared by the beneficiary should 
cover, including administrative verifications of the 
applications for reimbursement, and on-the-spot 
verifications of individual operations and with regard 
to the conditions to be observed when on-the-spot 
verifications are carried out on a sample basis. 

(8) Je rovněž nezbytné podrobně vymezit informace, 
které by měly být zahrnuty do účetních záznamů 
operací, a informace, které by se měly vést jakožto 
údaje o provádění, které by měly řídící orgány uložit, 
uchovat a zaslat Komisi na základě žádosti.  

(8) It is also necessary to set out in detail the 
information which should be included in the 
accounting records of operations and the information 
to be kept as data on implementation which the 
managing authorities should record, store and send to 
the Commission upon request. 

(9) v zájmu zajištění řádného auditu výdajů v rámci 
operačních programů je nezbytné stanovit kritéria, 
jimž by měly odpovídat pomůcky pro audit, aby bylo 
možno pokládat je za odpovídající.  

(9) In order to ensure that expenditure under 
operational programmes can be properly audited, it is 
necessary to set out the criteria with which an audit 
trail should comply so as to be considered adequate. 

(10) Audit operací se provádí v rámci odpovědnosti 
auditního orgánu. K zajištění odpovídajícího rozsahu 
a účinnosti těchto auditů a toho, aby byly prováděny 
podle stejných norem ve všech členských státech, je 
nezbytné stanovit podmínky, které by tyto audity měly 
splňovat.  

(10) The audit of operations is carried out under the 
responsibility of the audit authority. To ensure that the 
scope and effectiveness of those audits are adequate 
and that they are carried out according to the same 
standards in all Member States, it is necessary to set 
out the conditions which those audits should fulfil. 

(11) Podle dosavadních zkušeností je nezbytné 
podrobně stanovit základ pro výběr vzorků operací, 
u nichž má být proveden audit, a tímto základem by se 
měl řídit auditní orgán při vytváření nebo schvalování 
metody pro výběr vzorků, včetně určitých technických 
kritérií, která je třeba použít pro namátkové statistické 
vzorky, a faktorů, které je třeba vzít v úvahu pro 
doplňkový vzorek.  

(11) Experience has shown that it is necessary to set 
out in detail the basis for the sampling of operations to 
be audited, which the audit authority should observe in 
establishing or approving the sampling method, 
including certain technical criteria to be used for 
a random statistical sample and factors to be taken into 
account for a complementary sample. 

(12) v zájmu zjednodušení a sladění norem pro 
přípravu a předložení auditní strategie, výroční 
kontrolní zprávy a prohlášení o uzavření, za něž je 
auditní orgán odpovědný podle článku 62 nařízení 
(ES) č. 1083/2006, je nezbytné podrobně vymezit 
jejich obsah a blíže určit povahu a kvalitu informací, 
ze kterých vycházejí.  

(12) In order to simplify and harmonise standards for 
the preparation and presentation of the audit strategy, 
the annual control report and the closure declarations 
for which the audit authority is responsible pursuant to 
Article 62 of Regulation (EC) No 1083/2006, it is 
necessary to make detailed provision about their 
content and specify the nature and quality of the 
information on which they rely. 
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(13) za účelem zajištění co nejúčinnějšího provedení 
článku 90 nařízení (ES) č. 1083/2006, pokud jde 
o dostupnost dokumentů a právo Účetního dvora 
a Komise na přístup ke všem podkladům týkajícím se 
výdajů a auditů, by měly řídící orgány zajistit, aby 
byly informace o totožnosti a sídle subjektů, které dané 
podklady vlastní, rychle dostupné, a tyto dokumenty 
by měly být okamžitě poskytnuty omezenému počtu 
osob a subjektů. Ze stejného důvodu je nezbytné 
stanovit, které nosiče dat mohou být pokládány 
za běžné pro účely uchovávání těchto dokumentů. 
Proto by měly vnitrostátní orgány stanovit postupy 
nezbytné k zajištění toho, aby uchovávané dokumenty 
byly v souladu s originály, je-li to třeba, a aby 
uchovávané spolehlivé pro účely auditu.  

(13) In order to ensure the most effective application 
of Article 90 of Regulation (EC) No 1083/2006 with 
regard to the availability of documents and the right of 
the Court of Auditors and the Commission to have 
access to all supporting documents regarding 
expenditure and audits, managing authorities should 
ensure that information on the identity and location of 
the bodies holding the supporting documents is readily 
available and those documents should be readily 
supplied to a minimum list of persons and bodies. For 
the same purpose, it is necessary to set out which data 
carriers can be considered as commonly accepted for 
the purpose of keeping such documents. To this end, 
the national authorities should lay down the procedures 
necessary to ensure that the documents kept are in 
conformity with the originals, when this is relevant, 
and can be relied on for audit purposes. 

(14) v zájmu harmonizace norem pro certifikace 
výdajů a pro přípravu žádostí o platby by měl být 
stanoven obsah těchto certifikátů a žádostí a měla by 
být blíže vymezena povaha a kvalita informací, 
ze kterých vycházejí. Měla by být stanoveny podrobné 
postupy pro vedení účetních záznamů, v souladu 
s čl. 61 písm. f) nařízení (ES) č. 1083/2006, 
o částkách, které mají být získány zpět, a částkách 
vyjmutých z důvodu zrušení celého příspěvku 
na operaci nebo jeho části pro podávání příslušných 
informací Komisi.  

(14) In order to harmonise standards for the 
certification of expenditure and for the preparation of 
applications for payments, the content of such 
certificates and applications should be laid down and 
the nature and quality of the information on which they 
rely specified. Detailed procedures should be set out 
for keeping, in accordance with Article 61 (f) of 
Regulation (EC) No 1083/2006, an account of amounts 
recoverable and of amounts withdrawn following 
cancellation of all or part of the contribution for an 
operation and for informing the Commission 
accordingly. 

(15) Podle článku 71 nařízení (ES) č. 1083/2006, jsou 
před podáním první žádosti o průběžnou platbu nebo 
nejpozději do dvanácti měsíců od schválení 
jednotlivých operačních programů, členské státy 
povinny předložit Komisi popis řídících a kontrolních 
systémů, zprávu uvádějící výsledky posouzení 
zavedených systémů a obsahující stanovisko k jejich 
souladu s ustanoveními uvedeného nařízení o řídících 
a kontrolních systémech. Jelikož tyto dokumenty patří 
mezi klíčové prvky, na něž se Komise v souvislosti se 
sdíleným řízením rozpočtu Společenství spoléhá 
a ujišťuje se tak, že členské státy využívají dotčenou 
finanční pomoc v souladu s platnými pravidly 
a zásadami použití nezbytnými k ochraně finančních 
zájmů Společenství, je nezbytné podrobně stanovit, 
jaké informace by takové dokumenty měly obsahovat, 
a základ pro posouzení a stanovisko.  

(15) Pursuant to Article 71 of Regulation (EC) 
No 1083/2006, the Member States are, before the 
submission of the first interim application for payment 
or at least within twelve months of the approval of 
each operational programme, to submit to the 
Commission a description of the management and 
control systems, a report setting out the results of an 
assessment of the systems set up and an opinion on 
their compliance with the provisions of that Regulation 
on management and control systems. Since those 
documents are among the principal elements on which 
the Commission relies, in the context of the shared 
management of the Community budget, to satisfy itself 
that the financial assistance concerned is used by the 
Member States in accordance with the applicable rules 
and principles necessary for protecting the 
Community‘s financial interests, it is necessary to set 
out in detail the information that such documents 
should contain and the basis for the assessment and the 
opinion. 

(16) Operační programy financované v rámci cíle 
„Evropská územní spolupráce“ uvedeného 
v článku 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 předkládají dva 
nebo více členských států a mají specifické vlastnosti 
stanovené nařízením (ES) č. 1080/2006. Proto je 
vhodné stanovit zvláštní informace, které by měl 
obsahovat popis řídících a kontrolních systémů pro 
tyto programy.  

(16) Operational programmes funded under the 
European territorial cooperation objective referred to 
in Article 3 of Regulation (EC) No 1083/2006 are 
presented by two or more Member States and have 
specific features, which are laid down in Regulation 
(EC) No 1080/2006. It is therefore appropriate to set 
out the specific information which the description of 
the management and control system for those 
programmes should contain. 
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(17) Článek 74 nařízení (ES) č. 1083/2006 mimo jiné 
stanoví, že u operačních programů, u nichž celkové 
způsobilé veřejné výdaje nepřesahují 750 milionů 
EUR a výše spolufinancování Společenství 
nepřesahuje 40 % celkových veřejných výdajů, může 
se členský stát rozhodnout, že se bude při provádění 
určitých funkcí týkajících se požadavků na kontrolu 
a audit více opírat o vnitrostátní subjekty a předpisy. 
Proto je nezbytné stanovit, která ověřování, audity 
operací a povinnosti mohou být provedeny 
vnitrostátními subjekty a splněny v souladu 
s a vnitrostátními předpisy.  

(17) Article 74 of Regulation (EC) 
No 1083/2006 provides, inter alia, that for operational 
programmes for which the total eligible public 
expenditure does not exceed EUR 750 million and for 
which the level of Community co-financing does not 
exceed 40 % of the total public expenditure, a Member 
State may choose to rely more on national bodies and 
rules for carrying out certain functions related to the 
control and audit requirements. It is therefore 
necessary to set out which verifications, which audits 
of operations and which obligations can be carried out 
and executed according to national rules and by 
national bodies. 

(18) Součástí řídících a kontrolních povinností 
členských států je hlásit a monitorovat nesrovnalosti 
Podrobná pravidla ohledně této povinnosti byla 
stanovena v nařízení Komise (ES) 
č. 1681/94 ze dne 11. července 1994 o nesrovnalostech 
a navrácení neoprávněně vyplacených částek 
v souvislosti s financováním strukturálních politik 
a organizaci informačního systému v této oblasti5 
a nařízení Komise (ES) 
č. 1831/94 ze dne 26. července 1994 o nesrovnalostech 
a zpětném získávání částek neoprávněně vyplacených 
v rámci financování Fondu soudržnosti a organizaci 
informačního systému v této oblasti6. Z důvody 
přehlednosti a zjednodušení je vhodné začlenit tato 
pravidla do tohoto nařízení.  

(18) As part of their management and control 
obligations Member States are required to report and 
monitor irregularities. Detailed rules to implement that 
requirement were laid down in Commission 
Regulation (EC) 
No 1681/94 of 11 July 1994 concerning irregularities 
and the recovery of sums wrongly paid in connection 
with the financing of the structural policies and the 
organisation of an information system in this field5, 
and Commission Regulation (EC) 
No 1831/94 of 26 July 1994 concerning irregularities 
and the recovery of sums wrongly paid in connection 
with the financing of the Cohesion Fund and the 
organisation of an information system in this field6. It 
is appropriate, for reasons of clarity and simplification, 
to incorporate those rules into this Regulation. 

(19) Je třeba přijmout opatření, aby mohla Komise 
proplatit soudní náklady, pokud žádá, aby členský stát 
zahájil soudní řízení za účelem navrácení neoprávněně 
vyplacených částek následkem nesrovnalosti nebo aby 
v něm pokračoval, a aby mohly být členskému státu 
poskytnuty informace umožňující mu rozhodnout 
o rozdělení nákladů na ztrátu nevymožených částek 
podle čl. 70 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006. Měly 
by být rovněž upraveny pravidelné kontakty Komise 
a členských států týkající se nesrovnalostí, využívání 
informací poskytovaných za účelem provádění 
hodnocení rizik a shrnujících zpráv a poskytování 
informací příslušným výborům.  

(19) Provision should be made for the Commission to 
reimburse judicial costs when it requests a Member 
State to initiate or continue legal proceedings with 
a view to recovering amounts unduly paid following 
an irregularity, and for it to be supplied with 
information enabling it to decide on the apportionment 
of the loss from irrecoverable amounts pursuant to 
Article 70 (2) of Regulation (EC) 
No 1083/2006. Regular contact should also be 
provided for between the Commission and the Member 
States on the subject of irregularities, for the use of the 
information supplied for making risk analyses and 
compiling reports, and for the provision of information 
to the relevant committees. 

(20) Aniž jsou dotčeny povinnosti přímo vyplývající 
z čl. 61 písm. f) nařízení (ES) č. 1083/2006, neměly by 
mít v zájmu omezení administrativní zátěže způsobené 
systémem podávání zpráv, současně však při 
zachování nezbytné úrovně informovanosti, členské 
státy povinnost podávat zprávy o nesrovnalostech 
týkajících se částek nižších než určitá stanovená výše, 
nevyžádá-li si tuto zprávu výslovně Komise.  

(20) In order to limit the administrative burden 
imposed by the reporting system while safeguarding 
the necessary level of information, Member States 
should, without prejudice to the obligations arising 
directly from Article 61 (f) of Regulation (EC) 
No 1083/2006, not be obliged to report irregularities 
involving amounts below a certain threshold unless the 
Commission expressly so requests. 

                                                           
5 Úř. věst. L 178, 12. 7. 1994, s. 43. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2035/2005 (Úř. věst. L 328, 15. 12. 2005, s. 8).; 
EN: OJ L 178, 12. 7. 1994, p. 43. Regulation as amended by Regulation (EC) No 2035/2005 (OJ L 328, 15. 12. 2005, p. 8). 
6 Úř. věst. L 191, 27. 7. 1994, s. 9. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2168/2005 (Úř. věst. L 345, 28. 12. 2005, s. 15).; 
EN: OJ L 191, 27. 7. 1994, p. 9. Regulation as amended by Regulation (EC) No 2168/2005 (OJ L 345, 28. 12. 2005, p. 15). 
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(21) Vzhledem ke směrnici Evropského parlamentu 
a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů7 a k nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů orgány a institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů8 je nezbytné v souvislosti 
s informačními a propagačními opatřeními a s audity 
podle tohoto nařízení stanovit, že Komise a členské 
státy by měly předcházet jakémukoli neoprávněnému 
zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům, a vymezit 
účel, za kterým Komise a členské státy tyto údaje 
zpracovávají.  

(21) In the light of Directive 95/46/EC of the European 
Parliament and of the Council of 24 October 1995 on 
the protection of individuals with regard to the 
processing of personal data and on the free movement 
of such data7 and Regulation (EC) No 45/2001 of the 
European Parliament and of the Council 
of 18 December 2000 on the protection of individuals 
with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free 
movement of such data8, it is necessary to provide, in 
relation to the information and publicity measures and 
the audit work pursuant to this Regulation, that the 
Commission and the Member States should prevent 
any unauthorised disclosure of or access to personal 
data, and to specify the purpose for which the 
Commission and the Member States can process such 
data. 

(22) z důvodu právní jistoty a rovného přístupu 
ke všem členským státům je nezbytné stanovit sazbu 
použitelnou pro finanční opravu, kterou Komise může 
provést, pokud členský stát neplní svou povinnost 
udržovat ve všech příslušných regionech po dobu 
programového období schválenou cílovou výši 
veřejných nebo rovnocenných strukturálních výdajů. 
Z důvodu zjednodušení a proporcionality by se neměla 
provádět finanční oprava, pokud je rozdíl mezi 
schválenou cílovou výší a dosaženou výší roven 3 % 
schválené cílové výše nebo nižší (práh de minimis); 
ze stejných důvodů, je-li rozdíl mezi oběma úrovněmi 
vyšší než 3 % schválené cílové výše, vypočítá se sazba 
odečtením tohoto prahu de minimis.  

(22) For reasons of legal certainty and of equal 
treatment of all Member States, it is necessary to fix 
the rate applicable to the financial correction which the 
Commission may make when a Member State does not 
comply with its obligation to maintain in all the 
regions concerned during the programming period an 
agreed target level of public or equivalent structural 
expenditure. For reasons of simplification and 
proportionality, no financial correction should be 
applied if the difference between the agreed target 
level and the level achieved is equal to or less than 3 % 
of the agreed target level (de minimis threshold); for 
the same reasons, when the difference between the two 
levels is higher that 3 % of the agreed target level, the 
rate should be calculated by subtracting that de 
minimis threshold. 

(23) Používání elektronických prostředků k výměně 
informací a finančních údajů vede ke zjednodušení, 
vyšší výkonnosti a průhlednosti a k úsporám času. Aby 
byly tyto výhody plně využity a současně se nesnížila 
bezpečnost výměn, je nezbytné zřídit společný 
počítačový systém a vytvořit seznam dokumentů, které 
jsou ve společném zájmu Komise a členských států. Je 
proto nezbytné vymezit formát, který by každý 
dokument měl mít, a stanovit podrobný popis 
informací, jež by tento dokument měl obsahovat. 
Ze stejných důvodů je nezbytné vymezit funkce tohoto 
počítačového systému, pokud jde o určení strany 
odpovědné za ukládání dokumentů do tohoto systému 
a jejich aktualizace.  

(23) The use of electronic means for the exchange of 
information and financial data leads to simplification, 
increased efficiency and transparency and to savings in 
time. In order to exploit these advantages fully, while 
preserving the security of exchanges, a common 
computer system should be established as well as a list 
of documents of common interest to the Commission 
and the Member States. It is therefore necessary to 
specify the format each document should have and to 
provide a detailed description of the information such 
documents should contain. For the same reasons, it is 
necessary to specify how such a computer system 
functions with regard to the identification of the party 
responsible for uploading the documents and any 
updates thereto. 

                                                           
7 Úř. věst. L 281, 23. 11. 1995, s. 31. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31. 10. 2003, s. 1).; 
EN: OJ L 281, 23. 11. 1995, p. 31. Directive as amended by Regulation (EC) No 1882/2003 (OJ L 284, 31. 10. 2003, p. 1). 
8 Úř. věst. L 8, 12. 1. 2001, s. 1.; EN: OJ L 8, 12. 1. 2001, p. 1. 
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(24) v rámci směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 
o zásadách Společenství pro elektronické podpisy9, 
s přihlédnutím k úrovni bezpečnosti a důvěrnosti 
vyžadované pro finanční řízení při využívání 
finančních prostředků, ke stavu techniky a k analýze 
nákladů a přínosů, je nezbytné vyžadovat používání 
elektronického podpisu.  

(24) In the framework of Directive 1999/93/EC of the 
European Parliament and of the Council 
of 13 December 1999 on a Community framework for 
electronic signatures9, taking account of the level of 
security and confidentiality required for the financial 
management of the use of the Funds, of the state of the 
art and of a cost-benefit analysis, it is necessary to 
require the use of an electronic signature. 

(25) za účelem zajištění rychlého rozvoje a řádného 
fungování společného počítačového systému by měly 
být náklady na jeho vytvoření financovány z rozpočtu 
Evropských společenství podle článku 45 nařízení 
(ES) č. 1083/2006 a náklady na rozhraní pro celostátní, 
regionální a místní počítačové systémy by měly být 
způsobilé k finačnímu příspěvku z fondů podle 
článku 46 uvedeného nařízení.  

(25) In order to ensure the quick development and 
proper functioning of the common computer system, 
the cost of its development should be financed by the 
budget of European Communities pursuant to 
Article 45 of Regulation (EC) No 1083/2006, and the 
costs of the interface with national, regional, and local 
computer systems should be eligible for a financial 
contribution from the funds pursuant to Article 46 of 
the same Regulation. 

(26) Je třeba opřít se o zkušenosti z programového 
období 2000-2006 a podrobně stanovit podmínky, jaké 
by nástroje finančního inženýrství měly splňovat, aby 
mohly být financovány v rámci operačního programu; 
zároveň se má zato, že příspěvky pro nástroje 
finančního inženýrství z operačního programu a jiných 
veřejných zdrojů, jakož i investice nástrojů finančního 
inženýrství v jednotlivých podnicích podléhají 
pravidlům o státní podpoře včetně Pokynů 
Společenství pro státní podporu investic rizikového 
kapitálu do malých a středních podniků10.  

(26) Building on the experience of the 2000-
2006 programming period, it is necessary to set out in 
detail the conditions which financial engineering 
instruments should fulfil to be funded under an 
operational programme, it being understood that 
contributions to financial engineering instruments from 
the operational programme and other public sources, 
as well as the investments made by financial 
engineering instruments in individual enterprises, are 
subject to the rules on State aid including the 
Community Guidelines on State aid to promote risk 
capital investments in small and medium- sized 
enterprises10. 

(27) Je nezbytné přijmout seznam kritérií, která se mají 
použít na určení oblastí, v nichž mohou být výdaje 
na bydlení způsobilé pro příspěvek z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj podle čl. 7 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1080/2006, a seznam způsobilých intervencí. 
Vzhledem k rozmanitosti podmínek v dotčených 
členských státech je vhodné sestavit seznam kritérií 
určujících oblasti, v nichž dochází k fyzickému 
chátrání staveb a sociálnímu vyloučení, nebo jsou 
těmito jevy ohroženy, a v nichž mohou být investice 
do bydlení způsobilé ke spolufinancování. Je rovněž 
vhodné stanovit, že v případech bytových domů nebo 
bydlení určeného pro domácnosti s nízkými příjmy 
nebo pro osoby se zvláštními potřebami by investice 
způsobilé ke spolufinancování měly být zaměřeny 
na renovace společných prostor bytových domů nebo 
na poskytování kvalitního moderního sociálního 
bydlení prostřednictvím investic do renovací a změny 
využívání stávajících budov, které jsou ve vlastnictví 
orgánů veřejné správy nebo neziskových subjektů.  

(27) It is necessary to adopt the list of criteria to be 
used for identifying the areas where expenditure on 
housing can be eligible for a contribution from the 
European Regional Development Fund pursuant to 
Article 7 (2) of Regulation (EC) No 1080/2006 and the 
list of eligible interventions. Given the diversity of the 
situations prevailing in the Member States concerned, 
it is appropriate to establish a list of criteria for 
identifying the areas experiencing or threatened by 
physical deterioration and social exclusion where 
investment in housing may be eligible for co- 
financing. It is also appropriate to set out that, in the 
case of multi-family housing or housing designated for 
low-income households or people with special needs, 
the interventions eligible for co-financing should be 
those aimed at renovating the common parts of multi-
family residential buildings or at delivering modern 
social housing of good quality through investing in the 
renovation and change of use of existing buildings 
owned by public authorities or non-profit operators. 

                                                           
9 Úř. věst. L 13, 19. 1. 2000, s. 12.; EN: OJ L 13, 19. 1. 2000, p. 12. 
10 Úř. věst. C 194, 18. 8. 2006, s. 2.; EN: OJ C 194, 18. 8. 2006, p. 2. 
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(28) Ustanovení čl. 56 odst. 4 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 stanoví, že pravidla pro způsobilost 
výdajů mají být stanoveny na úrovni členských států, 
s výhradou výjimek stanovených ve zvláštních 
nařízeních pro každý z fondů. S ohledem 
na článek 13 nařízení (ES) č. 1080/2006 by měla být 
stanovena společná pravidla pro způsobilost výdajů, 
která se použijí na operační programy v rámci cíle 
„Evropská územní spolupráce“, v zájmu zajištění 
jednotnosti pravidel platných pro projekty, které se 
provádějí v různých členských státech. Po zkušenosti 
s podobnými programy v programovém období 2000–
2006 je vhodné stanovit společná pravidla pro 
kategorie výdajů, pro něž se v jednotlivých členských 
státech pravidla velmi pravděpodobně liší. V zájmu 
omezení administrativní zátěže příjemců a orgánů pro 
programy, měly by pro určitých podmínek být 
způsobilé paušální sazby za režijní náklady.  

(28) Article 56 (4) of Regulation (EC) 
No 1083/2006 provides that rules on the eligibility of 
expenditure are to be laid down at national level, 
subject to the exceptions provided in the specific 
regulations for each Fund. With regard to Article 13 of 
Regulation (EC) No 1080/2006, common rules on the 
eligibility of expenditure should be laid down which 
are applicable to operational programmes under the 
European territorial cooperation objective in order to 
ensure consistency between the rules applicable to 
projects implemented in different Member States. 
Building upon experience with similar programmes in 
the programming period 2000-2006, it is appropriate to 
lay down common rules for the categories of 
expenditure for which national rules are most likely to 
differ. In order to reduce the administrative burden on 
beneficiaries and programme authorities, flat rates for 
overheads should under certain conditions be eligible. 

(29) Nařízení (ES) č. 1681/94 a (ES) č. 1831/94, jakož 
i nařízení Komise (ES) 
č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 ze dne 30. května
 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která 
mají být prováděna členskými státy v souvislosti 
s pomocí ze strukturálních fondů11, (ES) 
č. 1685/2000 ze dne 28. července 2000, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů 
na činnosti spolufinancované strukturálními fondy12, 
(ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy 
pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů13, 
(ES) č. 448/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 1260/1999, pokud jde o postup při provádění 
finančních oprav u pomoci poskytované 
ze strukturálních fondů14, (ES) 
č. 1386/2002 ze dne 29. července 2002, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 1164/94, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro 
pomoc poskytovanou z Fondu soudržnosti a o postup 
provádění finančních oprav15, (ES) 
č. 16/2003 ze dne 6. ledna 2003, kterým se stanoví 
zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) 
č. 1164/94, pokud jde o způsobilost výdajů 
souvisejících s opatřeními spolufinancovanými 
Fondem soudržnosti16 a (ES) 
č. 621/2004 ze dne 1. dubna 2004 kterým se stanoví 
pravidla pro provádění nařízení Rady (ES) č. 1164/94, 
pokud jde o informační a propagační opatření 
v souvislosti s činnostmi Fondu soudržnosti17 by měla 
být zrušena.  

(29) Regulations (EC) No 1681/94 and (EC) 
No 1831/94 as well as Commission Regulations (EC) 
No 1159/2000 of 30 May 2000 on information and 
publicity measures to be carried out by the Member 
States concerning assistance from the Structural 
Funds11, (EC) No 1685/2000 of 28 July 2000 laying 
down detailed rules for the implementation of Council 
Regulation (EC) No 1260/1999 as regards eligibility of 
expenditure of operations co-financed by the Structural 
Funds12, (EC) No 438/2001 of 2 March 2001 laying 
down detailed rules for the implementation of Council 
Regulation (EC) No 1260/1999 as regards the 
management and control systems for assistance 
granted under the Structural Funds13, (EC) 
No 448/2001 of 2 March 2001 laying down detailed 
rules for the implementation of Council Regulation 
(EC) No 1260/1999 as regards the procedure for 
making financial corrections to assistance granted 
under the Structural Funds14, (EC) 
No 1386/2002 of 29 July 2002 laying down detailed 
rules for the implementation of Council Regulation 
(EC) No 1164/94 as regards the management and 
control systems for assistance granted from the 
Cohesion Fund and the procedure for making financial 
corrections15, (EC) 
No 16/2003 of 6 January 2003 laying down special 
detailed rules for implementing Council Regulation 
(EC) No 1164/94 as regards eligibility of expenditure 
in the context of measures part-financed by the 
Cohesion Fund16 and (EC) 
No 621/2004 of 1 April 2004 laying down rules for 
implementing Council Regulation (EC) No 1164/94 as 
regards information and publicity measures concerning 
the activities of the Cohesion Fund17 should be 
repealed. 

                                                           
11 Úř. věst. L 130, 31. 5. 2000, s. 30.; EN: OJ L 130, 31. 5. 2000, p. 30. 
12 Úř. věst. L 193, 29. 7. 2000, s. 39. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 448/2004 (Úř. věst. L 72, 11. 3. 2004, s. 66).; 
EN: OJ L 193, 29. 7. 2000, p. 39. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 448/2004 (OJ L 72, 11. 3. 2004, p. 66). 
13 Úř. věst. L 63, 3. 3. 2001, s. 21. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2355/2002 (Úř. věst. L 351, 28. 12. 2002, s. 42).;  
EN: OJ L 63, 3. 3. 2001, p. 21. Regulation as amended by Regulation (EC) No 2355/2002 (OJ L 351, 28. 12. 2002, p. 42). 
14 Úř. věst. L 64, 6. 3. 2001, s. 13.; EN: OJ L 64, 6. 3. 2001, p. 13. 
15 Úř. věst. L 201, 31. 7. 2002, s. 5. ; EN: OJ L 201, 31. 7. 2002, p. 5. 
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(30) Opatření stanovená tímto nařízením jsou (v 
souladu) se stanoviskem Výboru pro koordinaci fondů, 

(30) The measures provided for in this Regulation are 
in accordance with the opinion of the Coordination 
Committee of the Funds, 

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ HAS ADOPTED THIS REGULATION: 

 

                                                                                                                                                                                     
16 Úř. věst. L 2, 7. 1. 2003, s. 7. ; EN: OJ L 2, 7. 1. 2003, p. 7. 
17 Úř. věst. L 98, 2. 4. 2004, s. 22. ; EN: OJ L 98, 2. 4. 2004, p. 22. 
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KAPITOLA I 
ÚVOD 

CHAPTER I 
INTRODUCTION 

Článek 1 
Předmět 

Article 1 
Subject matter 

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení 
(ES) č. 1083/2006 a nařízení (ES) č. 1080/2006, 
pokud jde o: 

This Regulation lays down rules for the 
implementation of Regulation (EC) No 1083/2006 and 
Regulation (EC) No 1080/2006 as regards the 
following: 

a) informace a propagaci; a) information and publicity; 
b) informace o využívání finančních prostředků 
z fondů; 

b) information on use of the Funds; 

c) řídící a kontrolní systémy; c) management and control systems; 
d) nesrovnalosti; d) irregularities; 
e) osobní údaje; e) personal data; 
f) finanční opravy za nedodržení adicionality; f) financial corrections for non-respect of 

additionality; 
g) elektronickou výměnu údajů; g) electronic exchange of data; 
h) nástroje finančního inženýrství; h) financial engineering instruments; 
i) způsobilost výdajů na bydlení; i) eligibility of housing; 
j) způsobilost operačních programů v rámci cíle 
evropská územní spolupráce uvedené 
v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1083/2006. 

j) eligibility of operational programmes for the 
European territorial cooperation objective as 
referred to in Article 3 (2)(c) of Regulation (EC) 
No 1083/2006. 
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KAPITOLA II 
PŘEDPISY PROVÁDĚJÍCÍ NAŘÍZENÍ 

RADY (ES) č. 1083/2006 

CHAPTER II 
PROVISIONS IMPLEMENTING 

REGULATION (EC) No 1083/2006 

Oddíl 1 
Informace a propagace 

Section 1 
Information and publicity 

Článek 2 
Příprava komunikačního plánu 

Article 2 
Preparation of the communication plan 

1. Řídící orgán vypracuje pro operační program, 
za nějž odpovídá, komunikační plán a zapracuje do něj 
i jakékoli případné změny. Takový plán může 
vypracovat rovněž členský stát. Ten se pak bude týkat 
několika nebo všech operačních programů, které jsou 
spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu (ESF) 
nebo Fondu soudržnosti. 

1. A communication plan, as well as any major 
amendments to it, shall be drawn up by the managing 
authority for the operational programme for which it is 
responsible or by the Member State to cover several or 
all operational programmes co-financed by the 
European Regional Development Fund (ERDF), the 
European Social Fund (ESF) or the Cohesion Fund. 

2. Komunikační plán obsahuje přinejmenším tyto 
údaje: 

2. The communication plan shall include at least the 
following: 

a) cíle a cílové skupiny; a) the aims and target groups; 

b) strategii a obsah informačních a propagačních 
opatření, která přijme členský stát nebo řídící 
orgán, jež jsou zaměřena na potenciální příjemce, 
příjemce a na veřejnost, s ohledem na přínos 
pomoci Společenství na celostátní, regionální 
a místní úrovni; 

b) the strategy and content of the information and 
publicity measures to be taken by the Member 
State or the managing authority, aimed at potential 
beneficiaries, beneficiaries and the public, having 
regard to the added value of Community assistance 
at national, regional and local level; 

c) orientační rozpočet na provedení plánu; c) the indicative budget for implementation of the 
plan; 

d) správní útvary nebo subjekty odpovědné 
za provádění informačních a propagačních 
opatření; 

d) the administrative departments or bodies 
responsible for implementation of the information 
and publicity measures; 

e) údaj o tom, jak budou informační a propagační 
opatření vyhodnocena, pokud jde o viditelnost 
operačních programů a povědomí o nich a o úlohu 
Společenství. 

e) an indication of how the information and 
publicity measures are to be evaluated in terms of 
visibility and awareness of operational 
programmes and of the role played by the 
Community. 

Článek 3 
Posouzení souladu komunikačního plánu 

Article 3 
Examination of compatibility of the communication 

plan 

Členský stát nebo řídící orgán předloží Komisi 
komunikační plán do čtyř měsíců od data přijetí 
operačního programu nebo, pokud se komunikační 
plán týká dvou nebo více operačních programů, od 
data přijetí posledního z těchto operačních programů. 

The Member State or the managing authority shall 
submit the communication plan to the Commission 
within four months of the date of adoption of the 
operational programme or, where the communication 
plan covers two or more operational programmes, of 
the date of adoption of the last of these operational 
programmes. 

Nepředloží-li Komise do dvou měsíců od přijetí 
komunikačního plánu připomínky, považuje se tento 
plán za vyhovující ustanovení čl. 2 odst. 2. 

In the absence of observations made by the 
Commission within two months of receipt of the 
communication plan, the plan shall be deemed to 
comply with Article 2 (2). 
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Zašle-li Komise připomínky do dvou měsíců od přijetí 
komunikačního plánu, členský stát nebo řídící orgán 
předloží Komisi do dvou měsíců revidovaný 
komunikační plán. 

If the Commission sends observations within two 
months of receipt of the communication plan, the 
Member State or the managing authority shall within 
two months send a revised communication plan to the 
Commission. 

Nezašle-li Komise do dvou měsíců od předložení 
revidovaného komunikačního plánu další připomínky, 
má se za to, že komunikační plán lze provést. 

In the absence of further observations by the 
Commission within two months of submission of 
a revised communication plan, it shall be considered 
that the communication plan may be implemented. 

Členský stát nebo řídící orgán zahájí informační 
a propagační činnosti stanovené v článcích 5, 6 a 7, je-
li to vhodné, a to i bez konečné verze komunikačního 
plánu. 

The Member State or the managing authority shall 
commence the information and publicity activities 
provided for in Articles 5, 6 and 7, where relevant, 
even in the absence of the final version of the 
communication plan. 

Článek 4 
Provádění a monitorování komunikačního plánu 

Article 4 
Implementation and monitoring of the 

communication plan 

1. Řídící orgán informuje monitorovací výbor každého 
operačního programu, pokud jde o tyto záležitosti: 

1. The managing authority shall inform the monitoring 
committee for each operational programme of the 
following: 

a) komunikační plán a pokrok v jeho provádění; a) the communication plan and progress in its 
implementation; 

b) provedená informační a propagační opatření; b) information and publicity measures carried out; 
c) použité komunikační prostředky. c) the means of communication used. 

Řídící orgán poskytne monitorovacímu výboru 
příklady těchto opatření. 

The managing authority shall provide the monitoring 
committee with examples of such measures. 

2. Výroční zprávy a závěrečná zpráva o provádění 
operačního programu uvedené v článku 67 nařízení 
(ES) č. 1083/2006 obsahují: 

2. The annual reports and the final report on 
implementation of an operational programme, referred 
to in Article 67 of Regulation (EC) No 1083/2006, 
shall include: 

a) příklady informačních a propagačních opatření 
pro operační program přijatých v rámci provádění 
komunikačního plánu; 

a) examples of information and publicity measures 
for the operational programme carried out when 
implementing the communication plan; 

b) ustanovení pro informační a propagační opatření 
uvedená v čl. 7 odst. 2 písm. d), případně včetně 
elektronické adresy, na níž lze tyto údaje nalézt; 

b) the arrangements for the information and 
publicity measures referred to in Article 7 (2) (d) 
including, where applicable, the electronic address 
at which such data may be found; 

c) obsah hlavních změn komunikačního plánu. c) the content of any major amendments to the 
communication plan. 

Výroční zpráva o provádění za rok 2010 a závěrečná 
zpráva o provádění obsahuje kapitolu hodnotící 
výsledky informačních a propagačních opatření, 
pokud jde o viditelnost operačních programů 
a povědomí o nich a o úlohu Společenství, jak stanoví 
čl. 2 odst. 2 písm. e). 

The annual implementation report for the 
year 2010 and the final implementation report shall 
contain a chapter assessing the results of the 
information and publicity measures in terms of 
visibility and awareness of operational programmes 
and of the role played by the Community, as provided 
for in Article 2 (2) (e). 

3. Prostředky používané při provádění, monitorování 
a hodnocení komunikačního plánu jsou přiměřené 
vzhledem k informačním a propagačním opatřením 
vymezeným v komunikačním plánu. 

3. The means used for implementing, monitoring and 
evaluating the communication plan shall be 
proportional to the information and publicity measures 
identified in the communication plan. 
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Článek 5 
Informační opatření pro potenciální příjemce 

Article 5 
Information measures for potential beneficiaries 

1. Řídící orgán zajistí v souladu s komunikačním 
plánem širokou propagaci operačního programu 
a podrobností o finančních příspěvcích z příslušných 
fondů a zpřístupnění těchto informací všem 
zainteresovaným stranám. 

1. The managing authority shall, in accordance with 
the communication plan, ensure that the operational 
programme is disseminated widely, with details of the 
financial contributions from the Funds concerned, and 
that it is made available to all interested parties. 

Kromě toho zajistí, aby byly informace o možnostech 
financování, které nabízí společná podpora 
Společenství a členského státu prostřednictvím 
operačního programu, co nejvíce rozšířeny. 

It shall in addition ensure that information on the 
financing opportunities offered by joint assistance 
from the Community and the Member State through 
the operational programme is disseminated as widely 
as possible. 

2. Řídící orgán poskytne případným příjemcům jasné 
a podrobné informace přinejmenším o: 

2. The managing authority shall provide potential 
beneficiaries with clear and detailed information on at 
least the following: 

a) podmínkách způsobilosti, které je třeba dodržet, 
aby bylo možné získat finanční prostředky v rámci 
operačního programu; 

a) the conditions of eligibility to be met in order to 
qualify for financing under an operational 
programme; 

b) popis postupů hodnocení žádostí o financování 
apříslušných lhůtách; 

b) a description of the procedures for examining 
applications for funding and of the time periods 
involved; 

c) kritéria výběru operací, které budou 
financovány; 

c) the criteria for selecting the operations to be 
financed; 

d) kontakty na osoby, které mohou poskytnout 
informace o operačních programech, a to 
na celostátní, regionální a místní úrovni. 

d) the contacts at national, regional or local level 
who can provide information on the operational 
programmes. 

Kromě toho řídící orgán informuje případné příjemce 
o zveřejnění stanoveném v čl. 7 odst. 2 písm. d). 

In addition, the managing authority shall inform 
potential beneficiaries of the publication provided for 
in Article 7 (2) (d). 

3. Řídící orgán zapojí do informačních a propagačních 
opatřeních v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a postupy nejméně jeden z těchto subjektů, 
který může široce propagovat informace uvedené 
v odstavci 2: 

3. The managing authority shall involve in information 
and publicity measures, in accordance with national 
laws and practices, at least one of the following bodies 
that can widely disseminate the information listed in 
paragraph 2: 

a) celostátní, regionální a místní orgány 
a rozvojové agentury; 

a) national, regional and local authorities and 
development agencies; 

b) obchodní a profesní sdružení; b) trade and professional associations; 
c) hospodářští a sociální partneři; c) economic and social partners; 
d) nevládní organizace; d) non-governmental organisations; 
e) organizace zastupující podniky; e) organisations representing business; 
f) informační střediska o Evropě a zastoupení 
Komise v členských státech; 

f) information centres on Europe as well as 
Commission representations in the Member States; 

g) vzdělávací instituce. g) educational institutions. 

Článek 6 
Informační opatření pro příjemce 

Article 6 
Information measures for beneficiaries 

Řídící orgán informuje příjemce o tom, že přijetí 
finančních prostředků znamená rovněž souhlas 
s uvedením v seznamu příjemců zveřejněném 
v souladu s čl. 7 odst. 2 písm. d). 

The managing authority shall inform beneficiaries that 
acceptance of funding is also an acceptance of their 
inclusion in the list of beneficiaries published in 
accordance with Article 7 (2) (d). 
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Článek 7 
Odpovědnost řídícího orgánu, pokud jde 

o informační a propagační opatření pro veřejnost 

Article 7 
Responsibilities of the managing authority relating to 

information and publicity measures for the public 

1. Řídící orgán zajistí, aby se informační a propagační 
opatření prováděla v souladu s komunikačním plánem 
a aby se zaměřila na rozsáhlou propagaci v médiích 
s využitím různých forem a metod komunikace 
na příslušné územní úrovni. 

1. The managing authority shall ensure that the 
information and publicity measures are implemented 
in accordance with the communication plan and that 
they aim at the widest possible media coverage using 
various forms and methods of communication at the 
appropriate territorial level. 

2. Řídící orgán odpovídá za organizaci přinejmenším 
následujících informačních a propagačních opatření: 

2. The managing authority shall be responsible for 
organising at least the following information and 
publicity measures: 

a) hlavní informační činnosti spočívající 
ve zveřejnění zahájení operačního programu, a to 
i bez konečné verze komunikačního plánu; 

a) a major information activity publicising the 
launch of an operational programme, even in the 
absence of the final version of the communication 
plan; 

b) přinejmenším jedné větší informační aktivity 
ročně určené v komunikačním plánu, která 
představí výsledky operačního programu či 
programů, a případně rovněž velké projekty; 

b) at least one major information activity a year, as 
set out in the communication plan, presenting the 
achievements of the operational programme (s) 
including, where relevant, major projects; 

c) vyvěšení vlajky Evropské unie na jeden týden 
ode dne 9. května před budovou každého řídícího 
orgánu; 

c) flying the flag of the European Union for one 
week starting 9 May, in front of the premises of 
each managing authority; 

d) elektronického nebo jiného zveřejnění seznamu 
příjemců, názvů operací a výše částky financování 
přidělené operacím z veřejných zdrojů. 

d) the publication, electronically or otherwise, of 
the list of beneficiaries, the names of the 
operations and the amount of public funding 
allocated to the operations. 

Jména účastníků operací Evropského sociálního fondu 
se neuvádí. 

Participants in an operation of the ESF shall not be 
named. 

Článek 8 
Odpovědnost příjemců, pokud jde o informační 

a propagační opatření pro veřejnost 

Article 8 
Responsibilities of beneficiaries relating to 

information and publicity measures for the public 

1. Příjemce odpovídá za informování veřejnosti 
o podpoře, kterou obdržel z fondů, prostřednictvím 
opatření stanovených v odstavcích 2, 3 a 4. 

1. The beneficiary shall be responsible for informing 
the public, by means of the measures laid down in 
paragraphs 2, 3 and 4, about the assistance obtained 
from the Funds.  

2. Příjemce vyvěsí dobře viditelnou a dostatečně 
velkou stálou informační tabulku, a to nejpozději do 
šesti měsíců po dokončení operace, která splňuje tyto 
podmínky: 

2. The beneficiary shall put up a permanent 
explanatory plaque that is visible and of significant 
size no later than six months after completion of an 
operation that fulfils the following conditions: 

a) celkový veřejný příspěvek na operaci 
překročil 500 000 EUR; 

a) the total public contribution to the operation 
exceeds EUR 500 000; 

b) operace spočívá v nákupu hmotného předmětu 
nebo ve financování infrastruktury nebo stavebních 
prací. 

b) the operation consists in the purchase of 
a physical object or in the financing of 
infrastructure or of construction operations. 

Na tabulce je kromě informací jmenovaných 
v článku 9 uveden druh a název operace. Informace 
uvedené v článku 9 zabírají nejméně 25 % tabulky. 

The plaque shall state the type and name of the 
operation, in addition to the information referred to in 
Article 9. The information referred to in Article 9 shall 
take up at least 25 % of the plaque. 
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Pokud není možné vyvěsit stálou vysvětlující tabulku 
na hmotný předmět podle prvního pododstavce písm. 
b), učiní se k propagaci příspěvku Společenství jiná 
vhodná opatření. 

Where it is not possible to place a permanent 
explanatory plaque on a physical object as referred to 
in point (b) of the first subparagraph, other appropriate 
measures shall be taken in order to publicise the 
Community contribution. 

3. Příjemce postaví během provádění operace 
velkoplošný informační panel v místě provádění každé 
operace, která splňuje tyto podmínky: 

3. The beneficiary shall, during the implementation of 
the operation, put up a billboard at the site of each 
operation which fulfils the following conditions: 

a) celkový veřejný příspěvek na operaci 
překročil 500 000 EUR; 

a) the total public contribution to the operation 
exceeds EUR 500 000; 

b) operace spočívá ve financování infrastruktury 
nebo stavebních prací. 

b) the operation consists in the financing of 
infrastructure or of construction operations. 

Informace uvedené v článku 9 zabírají nejméně 25 % 
panelu. 

The information referred to in Article 9 shall take up 
at least 25 % of the billboard. 

Po dokončení operace se velkoplošný informační 
panel nahradí stálou informační tabulkou uvedenou 
v odstavci 2. 

When the operation is completed, the billboard shall 
be replaced by the permanent explanatory plaque 
referred to in paragraph 2. 

4. Pokud operace obdrží finanční prostředky v rámci 
operačního programu spolufinancovaného ESF 
a případně pokud operace obdrží finanční prostředky 
z EFRR nebo Fondu soudržnosti, zajistí příjemce, aby 
byly subjekty účastnící se operace o těchto finančních 
prostředcích informovány. 

4. Where an operation receives funding under an 
operational programme co-financed by the ESF and, in 
appropriate cases, where an operation receives funding 
under the ERDF or the Cohesion Fund, the beneficiary 
shall ensure that those taking part in the operation 
have been informed of that funding. 

Příjemce za tímto účelem jasně uvede, že prováděná 
operace byla vybrána v rámci operačního programu, 
který je spolufinancován ESF, EFRR nebo Fondem 
soudržnosti. 

The beneficiary shall provide clear notice to the effect 
that the operation being implemented has been 
selected under an operational programme co-financed 
by the ESF, the ERDF or the Cohesion Fund. 

Jakýkoli dokument, včetně potvrzení o účasti nebo 
jakékoli jiné potvrzení, týkající se takové operace, 
musí obsahovat prohlášení o tom, že operační program 
byl spolufinancován ESF nebo případně EFRR nebo 
Fondem soudržnosti. 

Any document, including any attendance or other 
certificate, concerning such an operation shall include 
a statement to the effect that the operational 
programme was co-financed by the ESF or, where 
appropriate, the ERDF or the Cohesion Fund. 

Článek 9 
Technické vlastnosti informačních a propagačních 

opatření k operaci 

Article 9 
Technical characteristics of information and 

publicity measures for the operation 

Veškerá informační a propagační opatření, která jsou 
učiněna ze strany řídících orgánů nebo příjemců 
a která jsou zaměřena na příjemce, případné příjemce 
a veřejnost, obsahují tyto údaje: 

All information and publicity measures provided by 
managing authorities or beneficiaries and aimed at 
beneficiaries, potential beneficiaries and the public 
shall include the following: 

a) symbol Evropské unie v souladu s grafickými 
normami stanovenými v příloze i a odkaz 
na Evropskou unii; 

a) the emblem of the European Union, in 
accordance with the graphic standards set out in 
Annex I, and reference to the European Union; 

b) odkaz na příslušný fond: b) reference to the Fund concerned: 

i) v případě EFRR: „Evropský fond pro 
regionální rozvoj“, 

i) for the ERDF: ‘European Regional 
Development Fund’; 

ii) v případě Fondu soudržnosti údaj: „Fond 
soudržnosti“, 

ii) for the Cohesion Fund: ‘Cohesion Fund’; 
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iii) v případě ESF údaj: „Evropský sociální 
fond“; 

iii) for the ESF: ‘European Social Fund’; 

c) prohlášení, které vybere řídící orgán a jež 
zdůrazňuje přínos intervence Společenství, nejlépe 
pak ve znění: „Investice do vaší budoucnosti“. 

c) a statement chosen by the managing authority, 
highlighting the added value of the intervention of 
the Community, and preferably ‘Investing in your 
future’. 

Pokud jde o malé propagační předměty, body b) a c) 
se nepoužijí. 

For small promotional objects, points (b) and (c) shall 
not apply. 

Pokud určité informační nebo propagační opatření 
propaguje několik operací spolufinancovaných z více 
než jednoho fondu, nevyžaduje se odkaz uvedený 
v prvním pododstavci písm. b). 

Where an information or publicity measure promotes 
several operations co-financed by more than one Fund, 
the reference provided for in point (b) of the first 
paragraph shall not be required. 

Článek 10 
Síť spolupráce a výměna zkušeností 

Article 10 
Network and exchange of experience 

1. Každý řídící orgán jmenuje kontaktní osoby 
odpovědné za podávání informací a propagaci 
a informuje o tom Komisi. Kromě toho mohou členské 
státy jmenovat jedinou kontaktní osobu pro všechny 
operační programy. 

1. Each managing authority shall designate the contact 
persons to be responsible for information and publicity 
and shall inform the Commission accordingly. In 
addition, Member States may designate a single 
contact person for all operational programmes. 

2. Sítě spolupráce na úrovni Společenství sdružující 
osoby jmenované podle odstavce 1 lze zřídit 
za účelem zajištění výměny osvědčených postupů, 
včetně výsledků provádění komunikačního plánu, 
a výměny zkušeností s prováděním informačních 
a propagačních opatření podle tohoto oddílu. 

2. Community networks comprising the persons 
designated under paragraph 1 may be set up to ensure 
exchanges of good practice, including the results of 
implementation of the communication plan, and 
exchanges of experience in implementing the 
information and publicity measures under this Section. 

3. Výměnu zkušeností v oblasti poskytování informací 
a propagace lze podpořit technickou pomocí podle 
článku 45 nařízení (ES) č. 1083/2006. 

3. Exchanges of experience in the field of information 
and publicity may be supported through technical 
assistance pursuant to Article 45 of Regulation (EC) 
No 1083/2006. 

Oddíl 2 
Informace o využívání finančních prostředků 

z fondů 

Section 2 
Information on use of the Funds 

Článek 11 
Orientační rozpis využití finančních prostředků 

z fondů 

Article 11 
Indicative breakdown of use of the Funds 

1. Členské státy předloží Komisi orientační rozpis 
plánovaného využití příspěvku z fondů podle kategorií 
na úrovni operačního programu, jak stanoví 
čl. 37 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1083/2006 
a čl. 12 odst. 5 nařízení (ES) č. 1080/2006 v souladu 
s částmi a a B přílohy II tohoto nařízení. 

1. Member States shall submit to the Commission the 
indicative breakdown by category of the programmed 
use of the Funds at operational programme level, as 
referred to in Article 37 (1) (d) of Regulation (EC) 
No 1083/2006 and Article 12 (5) of Regulation (EC) 
No 1080/2006, in accordance with Parts A and B of 
Annex II to this Regulation. 

2. Výroční a závěrečná zpráva o provádění, jak je 
stanoví článek 67 nařízení (ES) č. 1083/2006, obsahují 
aktualizované informace na úrovni operačního 
programu o kumulativním přidělení finančních 
prostředků z fondů na operace vybrané v rámci 
operačního programu podle kategorií od začátku 
operačního programu, přičemž tyto informace uvádí 
pro každou kombinaci kódů v souladu s částmi a a C 
přílohy II tohoto nařízení. 

2. The annual and final implementation reports 
referred to in Article 67 of Regulation (EC) 
No 1083/2006 shall contain updated information at 
operational programme level on the cumulative 
allocation of the Funds by categories, as from the start 
of the operational programme, to the operations 
selected under the operational programme, presented 
for each combination of codes, in accordance with 
Parts A and C of Annex II to this Regulation.  
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3. Údaje, které podle odstavců 1 a 2 předloží členské 
státy, použije Komise pouze pro informaci. 

3. The data provided by Member States pursuant to 
paragraphs 1 and 2 shall be used by the Commission 
only for information purposes. 

Oddíl 3 
Řídící a kontrolní systémy 

Section 3 
Management and control systems 

Článek 12 
Zprostředkující subjekty 

Article 12 
Intermediate bodies 

Vykonává-li jeden nebo více úkolů řídícího orgánu 
nebo certifikačního orgánu zprostředkující subjekt, 
jsou příslušné podmínky formálně zaznamenány 
písemně. 

Where one or more of the tasks of a managing 
authority or certifying authority are performed by an 
intermediate body, the relevant arrangements shall be 
formally recorded in writing. 

Ustanovení tohoto nařízení ohledně řídícího orgánu 
a certifikačního orgánu platí pro zprostředkující 
subjekt. 

The provisions of this Regulation concerning the 
managing authority and certifying authority shall 
apply to the intermediate body. 

Článek 13 
Řídící orgán a kontroloři 

Article 13 
Managing authority and controllers 

1. Za účelem výběru a schválení operací podle 
čl. 60 písm. a) nařízení (ES) č. 1083/2006 řídící orgán 
zajišťuje, aby byli příjemci informováni o zvláštních 
podmínkách týkajících se produktů nebo služeb, které 
mají být v rámci operace poskytnuty, o finančním 
plánu, lhůtě pro provedení, finančních a jiných 
informacích, které mají být uchovány a sděleny. 

1. For the purposes of the selection and approval of 
operations pursuant to Article 60 (a) of Regulation 
(EC) No 1083/2006, the managing authority shall 
ensure that beneficiaries are informed of the specific 
conditions concerning the products or services to be 
delivered under the operation, the financing plan, the 
time-limit for execution and the financial and other 
information to be kept and communicated. 

Před rozhodnutím o schválení se ujistí, že je příjemce 
schopen tyto podmínky splnit. 

It shall satisfy itself that the beneficiary has the 
capacity to fulfil these conditions before the approval 
decision is taken. 

2. Ověřování, která provádí řídící orgán podle 
čl. 60 písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006 nebo 
příslušní kontroloři určení členskými státy v případě 
programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ 
podle článku 16 nařízení (ES) č. 1080/2006, se týkají 
podle daného případu správních, finančních, 
technických a hmotných aspektů operací. 

2. The verifications to be carried out by the managing 
authority pursuant to Article 60 (b) of Regulation (EC) 
No 1083/2006, or by the relevant controllers 
designated by Member States in the case of the 
European territorial cooperation objective programmes 
pursuant to Article 16 of Regulation (EC) 
No 1080/2006, shall cover, as appropriate, 
administrative, financial, technical and physical 
aspects of operations. 

Ověřování zaručí, že vykázané výdaje jsou skutečné, 
že produkty nebo služby byly poskytnuty v souladu 
s rozhodnutím o schválení, že žádosti příjemce 
o úhradu jsou správné a že operace a výdaje jsou 
v souladu s vnitrostátními pravidly a pravidly 
Společenství. Ověřování zahrnuje postupy pro 
zamezení dvojímu financování výdajů z jiných režimů 
podpor Společenství nebo vnitrostátních režimů 
podpor a z jiných programových období. 

Verifications shall ensure that the expenditure 
declared is real, that the products or services have 
been delivered in accordance with the approval 
decision, that the applications for reimbursement by 
the beneficiary are correct and that the operations and 
expenditure comply with Community and national 
rules. They shall include procedures to avoid double-
financing of expenditure with other Community or 
national schemes and with other programming periods. 

Součástí ověřování jsou tyto postupy: Verifications shall include the following procedures: 

a) správní ověření každé žádosti o úhradu, kterou 
podal příjemce; 

a) administrative verifications in respect of each 
application for reimbursement by beneficiaries; 

b) ověřování jednotlivých operací na místě. b) on-the-spot verifications of individual 
operations. 
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3. Provádí-li se ověřování operačního programu 
na místě podle odst. 2 třetího pododstavce písm. b) 
na základě vzorku, učiní o tom řídící orgán nebo 
příslušní kontroloři v případě programů v rámci cíle 
„Evropská územní spolupráce“ záznam a popíše 
a odůvodní metodu výběru vzorků a určí, které 
operace nebo transakce byly vybrány k ověření. Řídící 
orgán nebo příslušní kontroloři v případě programů 
v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ určí 
rozsah vzorku, na němž se přiměřeně ujistí, že 
související transakce jsou legální a řádné, 
s přihlédnutím k úrovni rizika, kterou řídící orgán 
nebo případně příslušní kontroloři stanoví 
v souvislosti s daným typem příjemců a operací. 
Řídící orgány nebo příslušní kontroloři metodu výběru 
vzorků každý rok revidují. 

3. Where on-the-spot verifications pursuant to point 
(b) of the third subparagraph of paragraph 2 are 
carried out on a sample basis for an operational 
programme, the managing authority, or the relevant 
controllers in the case of European territorial 
cooperation objective programmes, shall keep records 
describing and justifying the sampling method and 
identifying the operations or transactions selected for 
verification. The managing authority, or the relevant 
controllers in the case of European territorial 
cooperation objective programmes, shall determine the 
size of the sample in order to achieve reasonable 
assurance as to the legality and regularity of the 
underlying transactions, having regard to the level of 
risk identified by the managing authority, or the 
relevant controllers as appropriate, for the type of 
beneficiaries and operations concerned. The managing 
authorities or the relevant controllers shall review the 
sampling method each year. 

4. Řídící orgán nebo příslušní kontroloři v případě 
programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ 
vypracují písemné normy a postupy pro ověřování 
prováděná podle odstavce 2 a o každém ověření 
uchovávají záznamy. V těchto záznamech se uvede, 
jaká práce byla vykonána, datum a výsledky ověření 
a opatření přijatá v souvislosti se zjištěnými 
nesrovnalostmi. 

4. The managing authority, or the relevant controllers 
in the case of European territorial cooperation 
objective programmes, shall establish written 
standards and procedures for the verifications carried 
out pursuant to paragraph 2 and shall keep records for 
each verification, stating the work performed, the date 
and the results of the verification, and the measures 
taken in respect of irregularities detected. 

5. Je-li řídící orgán rovněž příjemcem v rámci 
operačního programu, zajistí ustanovení pro ověřování 
uvedená v odstavcích 2, 3 a 4 přiměřené oddělení 
funkcí v souladu s čl. 58 písm. b) nařízení (ES) 
č. 1083/2006. 

5. Where the managing authority is also a beneficiary 
under the operational programme, arrangements for 
the verifications referred to in 
paragraphs 2, 3 and 4 shall ensure adequate separation 
of functions in accordance with Article 58 (b) of 
Regulation (EC) No 1083/2006. 

Článek 14 
Účetní záznamy 

Article 14 
Accounting records 

1. Účetní záznamy operací a údaje o provádění 
uvedená v čl. 60 písm. c) nařízení (ES) 
č. 1083/2006 obsahují informace stanovené v příloze 
III tohoto nařízení. 

1. The accounting records of operations and the data 
on implementation referred to in Article 60(c) of 
Regulation (EC) No 1083/2006 shall include the 
information set out in Annex III to this Regulation. 

Řídící, certifikační a auditní orgány a subjekty 
uvedené v čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 mají k těmto informacím přístup. 

The managing, certifying and audit authorities and the 
bodies referred to in Article 62 (3) of Regulation (EC) 
No 1083/2006 shall have access to that information. 

2. Na písemnou žádost Komise jí členský stát do 
patnácti pracovních dní od obdržení žádosti nebo 
v jakékoli jiné smluvené lhůtě poskytne informace 
uvedené v odstavci 1 za účelem provedení kontroly 
dokumentace a kontroly na místě. 

2. At the written request of the Commission, the 
Member State shall provide the Commission with the 
information referred to in 
paragraph 1 within 15 working days of receipt of the 
request, or any other agreed period, for the purpose of 
carrying out documentary and on-the-spot checks. 

3. V účetních záznamech vedených v souladu 
s čl. 61 písm. f) nařízení (ES) č. 1083/2006 musí být 
každá částka související s nesrovnalostí nahlášenou 
Komisi podle článku 28 tohoto nařízení identifikována 
pomocí referenčního čísla přiděleného dané 
nesrovnalosti nebo pomocí jiné vhodné metody. 

3. In the accounting records maintained in accordance 
with Article 61 (f) of Regulation (EC) No 1083/2006, 
any amount related to an irregularity reported to the 
Commission under Article 28 of this Regulation shall 
be identified by the reference number attributed to that 
irregularity or by any other adequate method. 
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Článek 15 
Pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky 

Article 15 
Audit trail 

Pro účely čl. 60 písm. f) nařízení (ES) č. 1083/2006 se 
pomůcky pro audit se zaměřením na finanční toky 
pokládají za přiměřené pro daný operační program, 
pokud splňují tato kritéria: 

For the purposes of Article 60 (f) of Regulation (EC) 
No 1083/2006, an audit trail shall be considered 
adequate where, for the operational programme 
concerned, it complies with the following criteria: 

a) umožňují, aby souhrnné částky potvrzené 
Komisi souhlasily s podrobnými účetními záznamy 
a s podklady, které vede certifikační orgán, řídící 
orgán, zprostředkující subjekty a příjemci, pokud 
jde o operace spolufinancované v rámci 
operačního programu, 

a) it permits the aggregate amounts certified to the 
Commission to be reconciled with the detailed 
accounting records and supporting documents held 
by the certifying authority, managing authority, 
intermediate bodies and beneficiaries as regards 
operations co- financed under the operational 
programme; 

b) umožňují ověřit vyplacení příspěvku 
z veřejných zdrojů příjemci; 

b) it permits verification of payment of the public 
contribution to the beneficiary; 

c) umožňují ověřit uplatňování kritérií výběru 
stanovených monitorovacím výborem pro operační 
program; 

c) it permits verification of application of the 
selection criteria established by the monitoring 
committee for the operational programme; 

d) obsahují pro každou operaci případné technické 
specifikace a finanční plán, dokumenty ohledně 
schválení grantu, dokumenty týkající se postupů 
zadávání veřejných zakázek, zprávy o pokroku 
a zprávy o ověření a provedených auditech. 

d) it contains in respect of each operation, as 
appropriate, the technical specifications and 
financing plan, documents concerning the grant 
approval, documents relating to public 
procurement procedures, progress reports and 
reports on verifications and audits carried out. 

Článek 16 
Audity operací 

Article 16 
Audits of operations 

1. Audity uvedené v čl. 62 odst. 1 písm. b) nařízení 
(ES) č. 1083/2006 se provádějí každých dvanáct 
měsíců od 1. července 2008 na vzorku operací 
vybraných na základě metody vypracované 
a schválené auditním orgánem v souladu 
s článkem 17 tohoto nařízení. 

1. The audits referred to in Article 62 (1) (b) of 
Regulation (EC) No 1083/2006 shall be carried out 
each 12-month period from 1 July 2008 on a sample of 
operations selected by a method established or 
approved by the audit authority in accordance with 
Article 17 of this Regulation. 

Audity se provádějí na místě na základě dokumentace 
a záznamů, jež vede příjemce. 

The audits shall be carried out on-the-spot on the basis 
of documentation and records held by the beneficiary. 

2. Audity ověří, zda jsou splněny tyto podmínky: 2. The audits shall verify that the following conditions 
are fulfilled: 

a) operace splňuje kritéria výběru pro operační 
program, provádí se v souladu s rozhodnutím 
o schválení a splňuje všechny související 
podmínky týkající se její funkčnosti a využití nebo 
cílů, jichž je třeba dosáhnout; 

a) the operation meets the selection criteria for the 
operational programme, has been implemented in 
accordance with the approval decision and fulfils 
any applicable conditions concerning its 
functionality and use or the objectives to be 
attained; 

b) vykázané výdaje souhlasí s účetními záznamy a 
s podklady vedenými příjemcem; 

b) the expenditure declared corresponds to the 
accounting records and supporting documents held 
by the beneficiary; 

c) výdaje vykázané příjemcem jsou v souladu 
s předpisy Společenství a s vnitrostátními 
předpisy; 

c) the expenditure declared by the beneficiary is in 
compliance with Community and national rules; 
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d) veřejný příspěvek byl příjemci vyplacen 
v souladu s článkem 80 nařízení (ES) 
č. 1083/2006. 

d) the public contribution has been paid to the 
beneficiary in accordance with Article 80 of 
Regulation (EC) No 1083/2006. 

3. Pokud se ukáže, že zjištěné problémy jsou 
systémové povahy a proto ohrožují jiné operace 
v rámci operačního programu, zajistí auditní orgán 
provedení dalšího přezkoumání, včetně doplňkových 
auditů, je-li to nezbytné, které zjistí rozsah daného 
problému. Příslušné orgány přijmou nezbytná 
preventivní a nápravná opatření. 

3. Where problems detected appear to be systemic in 
nature and therefore entail a risk for other operations 
under the operational programme, the audit authority 
shall ensure that further examination is carried out, 
including additional audits where necessary, to 
establish the scale of such problems. The necessary 
preventive and corrective action shall be taken by the 
relevant authorities. 

4. Pro účely vykazování v tabulkách přílohy VI bodu 9 
a přílohy VIII bodu 9 se mezi částky auditovaných 
výdajů počítají pouze výdaje spadající do působnosti 
auditu provedeného podle odstavce 1. 

4. Only expenditure falling within the scope of an 
audit carried out pursuant to paragraph 1 shall be 
counted towards the amount of expenditure audited, 
for the purposes of reporting in the tables in point 9 of 
Annex VI and point 9 of Annex VIII. 

Článek 17 
Výběr vzorků 

Article 17 
Sampling 

1. Výběr vzorku operací, u nichž se má každý rok 
provádět audit, se zakládá především na metodě 
namátkového statistického výběru vzorků, jak je 
stanovena v odstavcích 2, 3 a 4. Další operace lze 
vybrat jakožto doplňkové vzorky, jak je stanoveno 
v odstavcích 5 a 6. 

1. The sample of operations to be audited each year 
shall in the first instance be based on a random 
statistical sampling method as set out in 
paragraphs 2, 3 and 4. Additional operations may be 
selected as a complementary sample as set out in 
paragraphs 5 and 6. 

2. Metoda použitá k výběru vzorků a k vyvození 
závěrů z výsledků zohledňuje mezinárodně uznávané 
auditorské standardy a je zdokumentována. Vzhledem 
k výši výdajů, množství a druhu operací a jiným 
příslušným faktorům určí auditní orgán příslušnou 
metodu statistického výběru vzorků, jíž má být 
použito. Technické parametry vzorku se stanoví 
v souladu s přílohou IV. 

2. The method used to select the sample and to draw 
conclusions from the results shall take account of 
internationally accepted audit standards and be 
documented. Having regard to the amount of 
expenditure, the number and type of operations and 
other relevant factors, the audit authority shall 
determine the appropriate statistical sampling method 
to apply. The technical parameters of the sample shall 
be determined in accordance with Annex IV. 

3. Vzorek, u nějž je třeba provést audit každých 
dvanáct měsíců, se vybere z operací, jejichž výdaje 
byly Komisi vykázány v rámci operačního programu 
nebo případně v rámci operačních programů, které 
mají společný řídící a kontrolní systém, v průběhu 
roku, jenž předchází roku, v němž Komise obdrží 
výroční kontrolní zprávu podle čl. 18 odst. 2. 
V období prvních dvanácti měsíců se může auditní 
orgán rozhodnout, že seskupí operace, jejichž výdaje 
byly Komisi vykázány v roce 2007 a 2008, a vytvoří 
tak základ pro výběr operací, u nichž má být proveden 
audit. 

3. The sample to be audited each twelve-month period 
shall be selected from those operations for which, 
during the year preceding the year in which the annual 
control report pursuant to Article 18 (2) is 
communicated to the Commission, expenditure has 
been declared to the Commission for the operational 
programme or, where appropriate, for the operational 
programmes covered by a common management and 
control system. For the first 12-month period, the audit 
authority may decide to group the operations for 
which expenditure has been declared to the 
Commission in 2007 and 2008 as a basis for the 
selection of the operations to be audited. 

4. Auditní orgán vyvodí závěry na základě výsledků 
auditů výdajů vykázaných Komisi v průběhu roku 
uvedeného v odstavci 3 a sdělí je Komisi ve výroční 
kontrolní zprávě. 

4. The audit authority shall draw conclusions on the 
basis of the results of the audits relating to expenditure 
declared to the Commission during the year referred to 
in paragraph 3 and communicate them to the 
Commission in the annual control report. 
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U operačních programů, jejichž předpokládaná 
chybovost se nachází nad úrovní významnosti, 
analyzuje auditní orgán její význam a provede 
nezbytná opatření, včetně vhodných doporučení, která 
uvede ve výroční kontrolní zprávě. 

In operational programmes for which the projected 
error rate is above the materiality level, the audit 
authority shall analyse its significance and take the 
necessary actions, including making appropriate 
recommendations, which will be communicated in the 
annual control report. 

5. Auditní orgán pravidelně přezkoumá šíři působení 
zajištěnou namátkovými vzorky a přihlédne zejména 
k tomu, že audit musí poskytovat dostatečné záruky 
pro prohlášení, která je třeba vydat při částečném nebo 
konečném uzavření každého operačního programu. 

5. The audit authority shall regularly review the 
coverage provided by the random sample, having 
regard in particular to the need to have sufficient audit 
assurance for the declarations to be provided at partial 
and final closure for each operational programme. 

Na základě odborného posouzení rozhodne, zda je 
nezbytné provádět audit doplňkového vzorku dalších 
operací a zohlednit tak zjištěné specifické rizikové 
faktory a zajistit pro každý program dostatečné pokrytí 
různých druhů operací, příjemců, zprostředkujících 
subjektů a prioritních os. 

It shall decide on the basis of professional judgment 
whether it is necessary to audit a complementary 
sample of additional operations in order to take 
account of specific risk factors identified and to 
guarantee for each programme sufficient coverage of 
different types of operation, beneficiaries, intermediate 
bodies and priority axes. 

6. Auditní orgán vyvodí závěry na základě výsledků 
auditů doplňkového vzorku a sdělí je Komisi 
ve výroční kontrolní zprávě. 

6. The audit authority shall draw conclusions on the 
basis of the results of the audits of the complementary 
sample and communicate them to the Commission in 
the annual control report. 

Zjistí-li se velké množství nesrovnalostí nebo 
systémové nedostatky, provede auditní orgán analýzu 
jejich rozsahu a přijme nezbytná opatření, včetně 
vhodných doporučení, jež sdělí ve výroční kontrolní 
zprávě. 

Where the number of detected irregularities is high or 
where systemic irregularities have been detected, the 
audit authority shall analyse the significance thereof 
and take the necessary actions, including making 
appropriate recommendations, which shall be 
communicated in the annual control report. 

Výsledky auditů doplňkových vzorků se posoudí 
odděleně od výsledků auditu namátkových vzorků. 
Nesrovnalosti zjištěné na doplňkovém vzorku se 
nevezmou v úvahu při výpočtu chybovosti 
namátkového vzorku. 

The results of the audits on the complementary sample 
shall be analysed separately from those of the random 
sample. In particular, irregularities detected in the 
complementary sample shall not be taken into account 
when the error rate of the random sample is calculated. 

Článek 18 
Dokumenty předkládané auditním orgánem 

Article 18 
Documents presented by the audit authority 

1. V souladu se vzorem v příloze v tohoto nařízení se 
vypracuje auditní strategie uvedená 
v čl. 62 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) 
č. 1083/2006. Každoročně, nebo případně v průběhu 
roku, je-li to nezbytné, se aktualizuje a reviduje. 

1. The audit strategy referred to in Article 62 (1)(c) of 
Regulation (EC) No 1083/2006 shall be established in 
accordance with the model in Annex V to this 
Regulation. It shall be updated and reviewed annually 
and, if necessary, during the course of the year. 

2. Výroční kontrolní zpráva a stanovisko uvedené 
v čl. 62 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1083/2006 se 
zakládají na auditech systémů a auditech operací 
provedených podle čl. 62 odst. 1 písm. a) a b) 
uvedeného nařízení v souladu s auditní strategií a jsou 
vypracovány podle vzorů stanovených v přílohách VI 
a VII tohoto nařízení. 

2. The annual control report and the opinion referred 
to in Article 62 (1) (d) of Regulation (EC) 
No 1083/2006 shall be based on the systems audits 
and audits of operations carried out pursuant to 
Article 62 (1) (a) and (b) of that Regulation in 
accordance with the audit strategy and shall be drawn 
up in accordance with the models set out in Annexes 
VI and VII to this Regulation. 

V případě programů v rámci cíle „Evropská územní 
spolupráce“ se výroční kontrolní zpráva a stanovisko 
vztahují na celý program a na veškeré výdaje 
programu způsobilé pro příspěvek z ERDF. 

For European territorial cooperation objective 
programmes, the annual control report and the opinion 
shall cover the whole of the programme and all 
programme expenditure eligible for a contribution 
from the ERDF. 
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3. Prohlášení o uzavření uvedené v čl. 62 odst. 1 písm. 
e) nařízení (ES) č. 1083/2006 se zakládá na všech 
auditech provedených auditním orgánem nebo v rámci 
jeho odpovědnosti v souladu s auditní strategií. 
Prohlášení o uzavření a závěrečná kontrolní zpráva se 
vypracuje podle vzoru stanoveného v příloze VIII 
tohoto nařízení. 

3. The closure declaration referred to in Article 62 (1) 
(e) of Regulation (EC) No 1083/2006 shall be based 
on all the audit work carried out by, or under the 
responsibility of, the audit authority in accordance 
with the audit strategy. The closure declaration and 
final control report shall be drawn up in accordance 
with the model set out in Annex VIII to this 
Regulation. 

V případě programů v rámci cíle „Evropská územní 
spolupráce“ se prohlášení o uzavření a závěrečná 
kontrolní zpráva vztahují na celý program a na veškeré 
výdaje programu způsobilé pro příspěvek z ERDF. 

For European territorial cooperation objective 
programmes, the closure declaration and final control 
report shall cover the whole of the programme and all 
programme expenditure eligible for contribution from 
the ERDF. 

4. Dojde-li k omezení rozsahu přezkumu nebo 
neumožňuje-li zjištěná výše neoprávněných výdajů 
vydat stanovisko bez výhrad v rámci výročního 
stanoviska uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) nařízení 
(ES) č. 1083/2006 nebo v prohlášení o uzavření 
uvedeném v čl. 62 odst. 1 písm. e) uvedeného 
nařízení, uvede auditní orgán důvody a odhadne 
rozsah problému a jeho finanční dopad. 

4. If there is a limitation in the scope of examination 
or if the level of irregular expenditure detected does 
not allow the provision of an unqualified opinion for 
the annual opinion referred to in Article 62 (1) (d) of 
Regulation (EC) No 1083/2006 or in the closure 
declaration referred to in point (e) of that Article, the 
audit authority shall give the reasons and estimate the 
scale of the problem and its financial impact. 

5. V případě částečného uzavření operačního 
programu vypracuje auditní orgán podle vzoru 
v příloze IX tohoto nařízení prohlášení o zákonnosti 
a řádnosti transakcí uvedených ve výkazu výdajů 
v souladu s článkem 88 nařízení (ES) 1083/2006, 
a předloží jej se stanoviskem uvedeným 
v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu ii) nařízení (ES) 
č. 1083/2006. 

5. In the event of partial closure of an operational 
programme, the declaration relating to the legality and 
regularity of the transactions covered by the statement 
of expenditure referred to in Article 88 of Regulation 
(EC) No 1083/2006 shall be drawn up by the audit 
authority in accordance with the model in Annex IX to 
this Regulation and submitted with the opinion 
referred to in Article 62 (1) (d) (ii) of Regulation (EC) 
No 1083/2006. 

Článek 19 
Dostupnost dokladů 

Article 19 
Availability of documents 

1. Pro účely článku 90 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 zajistí řídící orgán, aby byly dostupné 
záznamy o totožnosti a sídle subjektů, které vlastní 
podklady týkající se výdajů a auditů, mezi které patří 
všechny dokumenty nezbytné pro vhodnou pomůcku 
pro audit se zaměřením na finanční toky. 

1. For the purposes of Article 90 of Regulation (EC) 
No 1083/2006, the managing authority shall ensure 
that a record is available of the identity and location of 
bodies holding the supporting documents relating to 
expenditure and audits, which includes all documents 
required for an adequate audit trail. 

2. Řídící orgán zajistí, aby dokumenty uvedené 
v odstavci 1 byly dostupné ke kontrole a aby byly 
výtahy nebo kopie těchto dokumentů předány osobám 
a subjektům, které na to mají právo, včetně alespoň 
pověřených zaměstnanců řídícího orgánu, 
certifikačního orgánu, zprostředkujících subjektů 
a auditního orgánu a subjektů uvedených 
v čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 
a pověřených úředníků Společenství a jejich 
pověřených zástupců. 

2. The managing authority shall ensure that the 
documents referred to in paragraph 1 are made 
available for inspection by, and extracts or copies 
thereof are supplied to, persons and bodies entitled 
thereto, including at least authorised staff of the 
managing authority, certifying authority, intermediate 
bodies and audit authority and the bodies referred to in 
Article 62 (3) of Regulation (EC) No 1083/2006, and 
authorised officials of the Community and their 
authorised representatives. 

3. Řídící orgán uchovává informace nezbytné pro 
účely hodnocení a podávání zpráv, včetně informací 
uvedených v článku 14 v souvislosti s operacemi 
uvedenými v čl. 90 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 po celou dobu uvedenou 
v čl. 90 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení. 

3. The managing authority shall keep information 
necessary for the purposes of evaluation and reporting, 
including the information referred to in Article 14, in 
relation to operations referred to in Article 90 (2) of 
Regulation (EC) No 1083/2006 for the whole of the 
period referred to in paragraph (1) (a) of that Article. 
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4. Za běžné nosiče dat uvedené v článku 90 nařízení 
(ES) č. 1083/2006 se pokládají přinejmenším: 

4. The following at least shall be considered 
commonly accepted data carriers as referred to in 
Article 90 of Regulation (EC) No 1083/2006: 

a) fotokopie originálů dokladů; a) photocopies of original documents; 

b) mikrofiše originálů dokladů; b) microfiches of original documents; 

c) elektronické verze originálů dokladů; c) electronic versions of original documents; 

d) doklady existující pouze v elektronické verzi. d) documents existing in electronic version only. 

5. Vnitrostátní orgány stanoví postup ověřování 
souladu dokladů uchovávaných na běžných nosičích 
dat s originály dokladů a zaručí, že uchovávané verze 
splňují podmínky vnitrostátních právních předpisů 
a jsou spolehlivé pro účely auditu. 

5. The procedure for certification of conformity of 
documents held on commonly accepted data carriers 
with the original document shall be laid down by the 
national authorities and shall ensure that the versions 
held comply with national legal requirements and can 
be relied on for audit purposes. 

6. Pokud doklady existují pouze v elektronické 
podobě, musí používané počítačové systémy splňovat 
uznávané bezpečnostní normy, které zaručují, že 
uchovávané doklady splňují podmínky vnitrostátních 
právních předpisů a jsou spolehlivé pro účely auditu. 

6. Where documents exist in electronic version only, 
the computer systems used must meet accepted 
security standards that ensure that the documents held 
comply with national legal requirements and can be 
relied on for audit purposes. 

Článek 20 
Doklady předložené certifikačním orgánem 

Article 20 
Documents submitted by the certifying authority 

1. Certifikované výkazy výdajů a žádosti o platby 
uvedené v čl. 61 písm. a) nařízení (ES) 
č. 1083/2006 se vypracují ve formátu stanoveném 
v příloze × tohoto nařízení a předají se Komisi. 

1. Certified statements of expenditure and payment 
applications referred to in Article 61 (a) of Regulation 
(EC) No 1083/2006 shall be drawn up in the format in 
Annex X to this Regulation and transmitted to the 
Commission. 

2. Do 31. března 2010 a do 31. března každého 
následujícího roku zašle certifikační orgán Komisi 
výkaz ve formátu uvedeném v příloze XI, který 
u každé prioritní osy operačního programu uvede: 

2. By 31 March 2010 and by 31 March of each year 
thereafter, the certifying authority shall send 
a statement to the Commission in the format set out in 
Annex XI, identifying for each priority axis of the 
operational programme: 

a) částky vyňaté z výkazu výdajů předloženého 
v průběhu předchozího roku v důsledku zrušení 
všech nebo části veřejných příspěvků na operaci:: 

a) the amounts withdrawn from statements of 
expenditure submitted during the preceding year 
following cancellation of all or part of the public 
contribution for an operation;  

b) částky získané zpět, jež byly odečteny z výkazů 
výdajů předložených v předchozím roce; 

b) the amounts recovered which have been 
deducted from statements of expenditure submitted 
during the preceding year; 

c) výkaz částek vymáhaných ke dni 31. prosince 
předchozího roku a které jsou klasifikovány podle 
roku, v němž byly vydány příkazy k úhradě; 

c) a statement of amounts to be recovered as 
at 31 December of the preceding year, classified by 
the year in which recovery orders were issued; 

d) seznam částek, v jejichž případě bylo 
v předchozím roce stanoveno, že nemohou být 
získány zpět, nebo v jejichž případě se neočekává, 
že budou získány zpět, klasifikovaných podle roku, 
v němž byly vydány příkazy k inkasu. 

d) a list of amounts for which it was established 
during the preceding year that they cannot be 
recovered or which are not expected to be 
recovered, classified by the year in which the 
recovery orders were issued. 

Pro účely prvního pododstavce písm. a), b) a c) se 
u každé prioritní osy uvedou souhrnné částky 
související s nesrovnalostmi nahlášenými Komisi 
podle článku 28. 

For the purposes of points (a), (b) and (c) of the first 
subparagraph, aggregate amounts related to 
irregularities reported to the Commission under 
Article 28 shall be provided for each priority axis. 
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Pro účely prvního pododstavce písm. d) musí být 
každá částka související s nesrovnalostí nahlášenou 
Komisi podle článku 28 identifikována pomocí 
referenčního čísla dané nesrovnalosti nebo pomocí 
jiné vhodné metody. 

For the purposes of point (d) of the first subparagraph, 
any amount related to an irregularity reported to the 
Commission under Article 28 shall be identified by the 
reference number of that irregularity or by any other 
adequate method. 

2a. U každé částky uvedené v odst. 2 prvním 
pododstavci písm. d) uvede certifikační orgán, zda 
požaduje, aby byl podíl Společenství uhrazen 
ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. 

2a. For each amount referred to in point (d) of the first 
subparagraph of paragraph 2 the certifying authority 
shall indicate whether it requests the Community share 
to be borne by the general budget of the European 
Union. 

Pokud Komise do jednoho roku od data předložení 
výkazu nepožádá o informace pro účely 
čl. 70 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006, neinformuje 
písemně daný členský stát o svém záměru zahájit 
šetření v souvislosti s danou částkou nebo nevyzve 
daný členský stát k pokračování v řízení o zpětném 
získání vyplacených částek, uhradí se podíl 
Společenství ze souhrnného rozpočtu Evropské unie. 

If, within one year from the date of the submission of 
the statement, the Commission does not request 
information for the purposes of Article 70 (2) of 
Regulation (EC) No 1083/2006, inform the Member 
State in writing about its intention to open an enquiry 
in respect of that amount or request that the Member 
State continue the recovery procedure, the Community 
share shall be borne by the general budget of the 
European Union. 

V případech, kdy se jedná o podezření na podvod nebo 
zjištěný podvod, se lhůta v délce jednoho roku 
nepoužije. 

The time limit of one year shall not apply in cases of 
suspected or established fraud. 

2b. Pro účely výkazu podle odstavce 2 členské státy, 
které ke dni předložení výkazu nepřijaly euro jako 
svou měnu, přepočítají částky v národní měně na eura 
ve směnném kurzu podle čl. 81 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 1083/2006. Pokud se částky týkají výdajů 
zanesených do účetnictví certifikačního orgánu během 
delší doby než jeden měsíc, může se použít směnný 
kurs platný v měsíci, v němž byly výdaje naposledy 
zaúčtovány. 

2b. For the purposes of the statement provided for in 
paragraph 2, Member States which have not adopted 
the euro as their currency by the date when the 
statement is submitted shall convert amounts in 
national currency into euro using the exchange rate 
referred to in Article 81 (3) of Regulation (EC) 
No 1083/2006. Where the amounts relate to 
expenditure registered in the accounts of the certifying 
authority during more than one month, the exchange 
rate in the month during which expenditure was last 
registered may be used. 

3. S cílem pokročit při částečném uzavření operačního 
programu zašle certifikační orgán Komisi výkaz 
výdajů uvedený v článku 88 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 ve formátu stanoveném v příloze XIV 
tohoto nařízení. 

3. In order to proceed to the partial closure of an 
operational programme, the certifying authority shall 
send to the Commission a statement of expenditure 
referred to in Article 88 of Regulation (EC) 
No 1083/2006 in the format set out in Annex XIV to 
this Regulation. 

Článek 21 
Popis řídících a kontrolních systémů 

Article 21 
Description of management and control systems 

1. Popis řídících a kontrolních systémů operačních 
programů uvedených v čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 obsahuje informace o skutečnostech 
uvedených v článku 58 zmíněného nařízení týkající se 
jednotlivých operačních programů a informace 
stanovené články 22, 23 a případně 24 tohoto nařízení. 
Informace se předávají v souladu se vzorem 
stanoveným v příloze XII. 

1. The description of the management and control 
systems for operational programmes referred to in 
Article 71 (1) of Regulation (EC) No 1083/2006 shall 
contain information on the matters referred to in 
Article 58 of that Regulation in respect of each 
operational programme, and the information set out in 
Articles 22, 23, and, where applicable, Article 24 of 
this Regulation. That information shall be submitted in 
accordance with the model set out in Annex XII. 
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2. Popis řídících a kontrolních systémů operačních 
programů v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ 
poskytne členský stát, na jehož území sídlí řídící 
orgán. 

2. The description of the management and control 
systems of operational programmes under the 
European territorial cooperation objective shall be 
provided by the Member State on whose territory the 
managing authority is located. 

Článek 22 
Informace o řídícím orgánu, certifikačním orgánu 

a zprostředkujících subjektech 

Article 22 
Information concerning the managing authority, the 

certifying authority and intermediate bodies 

Pokud jde o řídící orgán, certifikační orgán a všechny 
zprostředkující subjekty, poskytne členský stát Komisi 
tyto informace: 

As regards the managing authority, the certifying 
authority and each intermediate body, the Member 
State shall provide to the Commission the following 
information: 

a) popis úkolů, jež jim byly svěřeny; a) a description of the tasks entrusted to them; 

b) organizační schéma každého z ních, popis 
rozdělení úkolů v rámci jeho útvarů nebo mezi 
nimi a orientační počet přidělených míst; 

b) the organisation chart of each of them, 
a description of the allocation of tasks between or 
within their departments, and the indicative 
number of posts allocated; 

c) postupy pro výběr a schvalování operací; c) the procedures for selecting and approving 
operations; 

d) postupy, podle kterých se přijímají, ověřují 
a potvrzují žádosti příjemců o platbu a zejména 
pravidla a postupy stanovené pro účely ověřování 
v článku 13 a postupy, jimiž se schvalují 
a provádějí platby příjemcům a zanášejí se do 
účetního systému; 

d) the procedures by which beneficiaries‘ 
applications for reimbursement are received, 
verified and validated, and in particular the rules 
and procedures laid down for verification purposes 
in Article 13, and the procedures by which 
payments to beneficiaries are authorised, executed 
and entered in the accounts; 

e) postupy, jimiž se výkazy výdajů vypracovávají, 
certifikují a předkládají Komisi; 

e) the procedures by which statements of 
expenditure are drawn up, certified and submitted 
to the Commission; 

f) odkaz na písemné postupy stanovené pro účely 
písmen c), d) a e); 

f) reference to the written procedures established 
for the purposes of points (c), (d) and (e); 

g) pravidla způsobilosti stanovená členským 
státem a platná pro daný operační program; 

g) eligibility rules laid down by the Member State 
and applicable to the operational programme; 

h) systém uchovávání podrobných účetních 
záznamů operací a údajů o provádění uvedených 
v čl. 14 odst. 1 v rámci operačního programu. 

h) the system for keeping the detailed accounting 
records of operations and data on implementation 
referred to in Article 14 (1), under the operational 
programme. 

Článek 23 
Informace o auditním orgánu a subjektech 

provádějících audity 

Article 23 
Information concerning the audit authority and 

bodies carrying out audits 

Pokud jde o auditní orgán a subjekty uvedené 
v čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006, poskytne 
členský stát Komisi tyto informace: 

As regards the audit authority and the bodies referred 
to in Article 62 (3) of Regulation (EC) No 1083/2006, 
the Member State shall provide to the Commission the 
following information: 

a) popis jejich úkolů a jejich vzájemných vztahů, 
včetně případného vztahu s koordinačním 
subjektem uvedeným v čl. 73 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1083/2006; 

a) a description of their respective tasks and their 
inter-relationship, including, where applicable, the 
relation with the coordination body referred to in 
Article 73 (1) of Regulation (EC) No 1083/2006; 
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b) organizační schéma auditního orgánu a každého 
subjektu podílejícího se na provádění auditů 
operačních programů, které popisuje, jak je 
zajištěna jejich nezávislost, orientační počet 
přidělených míst a kvalifikace nebo zkušenosti, 
které jsou pro tato místa nezbytné; 

b) the organisation chart of the audit authority and 
of each of the bodies involved in carrying out 
audits concerning the operational programme, 
describing how their independence is ensured, the 
indicative number of posts allocated and the 
qualifications or experience required; 

c) postupy pro monitorování toho, jak jsou 
prováděna doporučení a nápravná opatření 
plynoucí z auditních zpráv; 

c) the procedures for monitoring the 
implementation of recommendations and 
corrective measures resulting from audit reports; 

d) případně postupy dohledu auditního orgánu 
na práci subjektů podílejících se na provádění 
auditů týkajících se daného operačního programu; 

d) the procedures, where appropriate, for the 
supervision by the audit authority of the work of 
bodies involved in carrying out audits concerning 
the operational programme; 

e) postupy pro přípravu výroční kontrolní zprávy 
a prohlášení o uzavření. 

e) the procedures for the preparation of the annual 
control report and closure declarations. 

Článek 24 
Popis řídících a kontrolních systémů v rámci cíle 

„Evropská územní spolupráce“ 

Article 24 
Description of the management and control systems 

of the European territorial cooperation objective 

Kromě informací uvedených v článcích 21, 22 
a 23 zahrnuje popis řídících a kontrolních systémů 
rovněž ustanovení schválená členskými státy za těmito 
účely: 

In addition to the information set out in 
Articles 21, 22 and 23, the description of the 
management and control system shall include the 
arrangements agreed between the Member States for 
the following purposes: 

a) zajistit řídícímu orgánu přístup ke všem 
informacím, jež potřebuje ke splnění svých 
povinností podle článku 60 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 a článku 15 nařízení (ES) 
č. 1080/2006; 

a) to provide the managing authority with access to 
all the information which it requires to discharge 
its responsibilities pursuant to Article 60 of 
Regulation (EC) No 1083/2006 and Article 15 of 
Regulation (EC) No 1080/2006; 

b) zajistit certifikačnímu orgánu přístup ke všem 
informacím, jež potřebuje ke splnění svých 
povinností podle článku 61 nařízení (ES) 
č. 1083/2006; 

b) to provide the certifying authority with access to 
all the information which it requires to discharge 
its responsibilities pursuant to Article 61 of 
Regulation (EC) No 1083/2006; 

c) zajistit auditnímu orgánu přístup ke všem 
informacím, jež potřebuje ke splnění svých 
povinností podle článku 62 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 a čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1080/2006; 

c) to provide the audit authority with access to all 
the information which it requires to discharge its 
responsibilities pursuant to Article 62 of 
Regulation (EC) No 1083/2006 and Article 14 (2) 
of Regulation (EC) No 1080/2006; 

d) zajistit, aby členské státy plnily své povinnosti, 
pokud jde o získávání neoprávněně vyplacených 
částek zpět podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1080/2006; 

d) to ensure compliance by the Member States with 
their obligations as regards the recovery of 
amounts unduly paid as set out in Article 17 (2) of 
Regulation (EC) No 1080/2006; 
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e) zajistit, aby byly výdaje vyplacené vně 
Společenství a zahrnuté do výkazu výdajů zákonné 
a řádné, pokud členské státy účastnící se programu 
využijí flexibility povolené v čl. 21 odst. 3 nařízení 
(ES) č. 1080/2006 a umožní tak řídícímu orgánu, 
certifikačnímu orgánu a auditnímu orgánu splnit 
jejich povinnosti, pokud jde o výdaje vyplacené 
ve třetích zemích, a ustanovení pro získávání 
neoprávněně vyplacených částek v souvislosti 
s nesrovnalostmi zpět. 

e) to ensure the legality and regularity of 
expenditure paid outside the Community and 
included in the statement of expenditure, where the 
Member States taking part in a programme avail 
themselves of the flexibility allowed by 
Article 21 (3) of Regulation (EC) No 1080/2006, 
in order to allow the managing authority, the 
certifying authority and the audit authority to 
exercise their responsibilities as regards 
expenditure paid in third countries and the 
arrangements for recovering amounts unduly paid 
relating to irregularities. 

Článek 25 
Hodnocení řídících a kontrolních systémů 

Article 25 
Assessment of management and control systems 

Zpráva uvedená v čl. 71 odst. 2 nařízení 
(ES) 1083/2006 se zakládá na přezkoumání popisu 
systémů, příslušných dokumentů týkajících se 
systémů, systému pro uchovávání účetních záznamů 
a údajů o provádění operací a na pohovorech se 
zaměstnanci hlavních subjektů, které auditní orgán 
nebo jiný subjekt odpovídající za zprávu pokládá 
za důležité, za účelem doplnění, vysvětlení nebo 
ověření informací. 

The report referred to in Article 71 (2) of Regulation 
(EC) No 1083/2006 shall be based on an examination 
of the systems description, of relevant documents 
concerning the systems and of the system for keeping 
accounting records and data on implementation of 
operations, and on interviews with the staff in the 
main bodies considered important by the audit 
authority or other body responsible for the report in 
order to complete, clarify or verify the information. 

Stanovisko podle čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 se vypracuje podle vzoru stanoveného 
v příloze XIII tohoto nařízení. Jsou-li řídící a kontrolní 
systémy pokládány za v podstatě shodné se stávajícími 
systémy podpory schválenými podle nařízení (ES) 
č. 1260/1999, lze přihlédnout k výsledkům auditů 
provedených auditory na úrovni členských států 
a Společenství, pokud jde o tyto systémy, pro účely 
vypracování zprávy a stanoviska podle 
čl. 71 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006. 

The opinion referred to in Article 71 (2) of Regulation 
(EC) No 1083/2006 shall be drawn up in accordance 
with the model set out in Annex XIII to this 
Regulation. Where the management and control 
systems concerned are essentially the same as those in 
place for assistance approved pursuant to Regulation 
(EC) No 1260/1999, account may be taken of the 
results of audits carried out by national and 
Community auditors in relation to those systems for 
the purpose of establishing the report and opinion 
pursuant to Article 71 (2) of Regulation (EC) 
No 1083/2006. 

Článek 26 
Odchylky týkající se operačních programů 

uvedených v článku 74 nařízení (ES) č. 1083/2006 

Article 26 
Derogations concerning operational programmes 

referred to in Article 74 of Regulation (EC) 
No 1083/2006 

1. Pro operační programy, u nichž členské státy 
zvolily možnost uvedenou v čl. 74 odst. 2 prvním 
pododstavci nařízení (ES) č. 1083/2006, platí 
odstavce 2 až 5 tohoto článku. 

1. For operational programmes in respect of which 
a Member State has exercised the option referred to in 
the first subparagraph of Article 74 (2) of Regulation 
(EC) No 1083/2006, paragraphs 2 to 5 of this Article 
shall apply. 

2. Ověřování uvedená v čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení 
provádí vnitrostátní subjekt uvedený 
v čl. 74 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006. 

2. The verifications referred to in Article 13 (2) of this 
Regulation shall be carried out by the national body 
referred to in Article 74 (2) of Regulation (EC) 
No 1083/2006. 

3. Audity operací uvedené v čl. 62 odst. 1 písm. b) 
nařízení (ES) č. 1083/2006 se provádějí v souladu 
s vnitrostátními postupy. Články 16 a 17 tohoto 
nařízení se na ně nevztahují. 

3. The audits of operations referred to in point (b) of 
Article 62 (1) of Regulation (EC) No 1083/2006 shall 
be carried out in accordance with national procedures. 
Articles 16 and 17 of this Regulation shall not apply. 
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4. Ustanovení čl. 18 odst. 2 až 5 tohoto nařízení platí 
obdobně pro přípravu dokumentů vydaných 
vnitrostátním subjektem uvedeným 
v čl. 74 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006. 

4. Article 18 (2) to (5) of this Regulation shall apply, 
mutatis mutandis, to the preparation of the documents 
issued by the national body referred to in 
Article 74 (2) of Regulation (EC) No 1083/2006. 

5. Výroční kontrolní zpráva a výroční stanovisko se 
případně vypracovává podle vzorů stanovených 
v přílohách VI a VII tohoto nařízení. 

5. The annual control report and the annual opinion 
shall be drawn up following, as appropriate, the 
models set out in Annexes VI and VII to this 
Regulation. 

Povinnosti stanovené v čl. 20 odst. 2 provádí 
vnitrostátní subjekt uvedený v čl. 74 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 1083/2006. 

The obligations laid down in Article 20 (2) of this 
Regulation shall be carried out by the national body 
referred to in Article 74 (2) of Regulation (EC) 
No 1083/2006. 

Výkaz výdajů se vypracovává podle vzorů 
stanovených v přílohách × a XIV tohoto nařízení. 

The statement of expenditure shall be drawn up 
following the models set out in Annexes X and XIV to 
this Regulation. 

6. Informace, které jsou součástí popisu řídících 
a kontrolních systémů a jsou uvedeny v čl. 21 odst. 1, 
článcích 22 a 23 tohoto nařízení, obsahují případně 
údaje o vnitrostátních subjektech uvedených 
v čl. 74 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006. 

6. The information to be included in the description of 
the management and control systems referred to in 
Articles 21 (1), 22 and 23 of this Regulation shall, 
where applicable, include the information concerning 
the national bodies referred to in Article 74 (2) of 
Regulation (EC) No 1083/2006. 

Oddíl 4 
Nesrovnalosti 

Section 4 
Irregularities 

Článek 27 
Definice 

Article 27 
Definitions 

Pro účely tohoto oddílu se rozumí: For the purposes of this section, the following 
definitions shall apply: 

a) „hospodářským subjektem“ jakákoli fyzická či 
právnická osoba a ostatní subjekty, které se 
podílejí na provádění pomoci z fondů, s výjimkou 
členského státu při výkonu veřejných pravomocí; 

a) ‘economic operator’ means any natural or legal 
person or other entity taking part in the 
implementation of assistance from the Funds, with 
the exception of a Member State exercising its 
prerogatives as a public authority; 

b) „prvotním zjištěním ve správním nebo soudním 
řízení“ první písemné posouzení příslušného 
správního nebo soudního orgánu, ve kterém se 
na základě konkrétních skutečností dospívá 
k závěru, že došlo k nesrovnalosti, aniž je tím 
dotčena možnost, že takový závěr může být podle 
průběhu správního nebo soudního řízení následně 
revidován či stažen; 

b) ‘primary administrative or judicial finding’ 
means a first written assessment by a competent 
authority, either administrative or judicial, 
concluding on the basis of specific facts that an 
irregularity has been committed, without prejudice 
to the possibility that this conclusion may 
subsequently have to be revised or withdrawn as 
a result of developments in the course of the 
administrative or judicial procedure; 

c) „podezřením na podvod“ nesrovnalost, která 
zavdává podnět k zahájení správního nebo 
soudního řízení na vnitrostátní úrovni s cílem určit, 
zda došlo k úmyslnému jednání a zejména zda 
došlo k podvodu podle čl. 1 odst. 1 písm. a) 
Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských 
společenství, vypracovaná na základě článku 
K. 3 Smlouvy o Evropské unii18; 

c) ‘suspected fraud’ means an irregularity giving 
rise to the initiation of administrative or judicial 
proceedings at national level in order to establish 
the presence of intentional behaviour, in particular 
fraud, as referred to in Article 1 (1) (a) of the 
Convention drawn up on the basis of Article 
K. 3 of the Treaty on European Union, on the 
protection of the European Communities‘ financial 
interests18; 

                                                           
18 Úř. věst. C 316, 27. 11. 1995, s. 49.;EN: OJ C 316, 27. 11. 1995, p. 49. 



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 36 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

d) „konkurzem“ úpadkové řízení ve smyslu 
čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 1346/200019. 

d) ‘bankruptcy’ means insolvency proceedings 
within the meaning of Article 2 (a) of Council 
Regulation (EC) No 1346/200019. 

Článek 28 
Úvodní zprávy – odchylky 

Article 28 
Initial reporting — derogations 

1. Aniž jsou dotčeny ostatní povinnosti podle 
článku 70 nařízení (ES) č. 1083/2006, nahlásí členské 
státy do dvou měsíců následujících po konci každého 
čtvrtletí Komisi veškeré nesrovnalosti, které se staly 
předmětem prvotního zjištění ve správním nebo 
soudním řízení. 

1. Without prejudice to the other obligations pursuant 
to Article 70 of Regulation (EC) No 1083/2006, within 
two months following the end of each quarter, 
Member States shall report to the Commission any 
irregularities which have been the subject of a primary 
administrative or judicial finding. 

V tomto hlášení uvedou členské státy v každém 
případě podrobné údaje o: 

In that report Member States shall in all cases give 
details concerning the following: 

a) fondu, cíli, operačním programu, prioritních 
osách a příslušné operaci a čísle kódu CCI 
(společný identifikační kód); 

a) the Fund, objective, operational programme, 
priority axis and operation concerned and the 
Common Identification Code (CCI) number; 

b) ustanovení, které bylo porušeno; b) the provision which has been infringed; 

c) datu a zdrojích první informace vedoucí 
k podezření, že došlo k nesrovnalosti; 

c) the date and source of the first information 
leading to suspicion that an irregularity has been 
committed; 

d) praktikách použitých při spáchání nesrovnalosti; d) the practices employed in committing the 
irregularity; 

e) případně, zda tato praktika vzbuzuje podezření 
na podvod; 

e) where appropriate, whether the practice gives 
rise to a suspicion of fraud; 

f) způsobu, jakým byla nesrovnalost objevena; f) the manner in which the irregularity was 
discovered; 

g) případně členských státech a třetích zemích, 
jichž se záležitost týká; 

g) where appropriate, the Member States and third 
countries involved; 

h) období, během něhož k nesrovnalosti došlo, 
nebo čase, kdy k nesrovnalosti došlo; 

h) the period during which, or the moment at 
which, the irregularity was committed; 

i) vnitrostátních orgánech nebo subjektech, které 
o nesrovnalosti vypracovaly úřední zprávu, a 
o správních nebo soudních orgánech, které jsou 
pověřeny se nesrovnalostí zabývat; 

i) the national authorities or bodies which drew up 
the official report on the irregularity and the 
authorities responsible for administrative or 
judicial follow-up; 

j) datu prvotního zjištění nesrovnalosti 
ve správním nebo soudním řízení; 

j) the date on which the primary administrative or 
judicial finding on the irregularity was established; 

k) totožnost fyzických a právnických osob nebo 
jiných subjektů, jichž se nesrovnalost týká, kromě 
případů, kdy tato informace není důležitá pro účely 
potírání nesrovnalostí vzhledem k povaze dané 
nesrovnalosti; 

k) the identity of the natural and legal persons 
involved or of any other participating entities, 
except where this information is irrelevant for the 
purposes of combating irregularities, given the 
nature of the irregularity concerned; 

l) celkové výši způsobilých výdajů a příspěvku 
z veřejných zdrojů schválených na danou operaci a 
o odpovídající částce příspěvku Společenství 
vypočítané na základě míry spolufinancování dané 
prioritní osy; 

l) the total eligible expenditure and the public 
contribution approved for the operation together 
with the corresponding amount of the Community 
contribution calculated by application of the co- 
financing rate of the priority axis; 

                                                           
19 Úř. věst. L 160, 30. 6. 2000, s. 1.; EN: OJ L 160, 30. 6. 2000, p. 1. 
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m) výdajích a příspěvku z veřejných zdrojů 
potvrzených Komisi, kterých se týká nesrovnalost, 
a výši příslušného ohroženého příspěvku 
Společenství vypočítané na základě míry 
spolufinancování dané prioritní osy; 

m) the expenditure and the public contribution 
certified to the Commission which are affected by 
the irregularity and the corresponding amount of 
the Community contribution at risk calculated by 
application of the co-financing rate of the priority 
axis; 

n) částkách, které by bývaly byly neoprávněně 
vyplaceny, pokud by nesrovnalost nebyla zjištěna, 
v případě podezření na podvod a v případech, kdy 
nebyl vyplacen příspěvek z veřejných zdrojů 
osobám ani jiným subjektům uvedeným v písmenu 
k); 

n) in case of a suspected fraud and where no 
payment of the public contribution has been made 
to the persons or other entities identified pursuant 
to point (k), the amounts which would have been 
unduly paid had the irregularity not been 
identified; 

o) kódu regionu nebo oblasti, kde je operace 
umístěna nebo kde se provádí, uvedením úrovně 
NUTS nebo jiného údaje; 

o) the code of region or area where the operation 
has been located or carried out, by specifying the 
NUTS level or otherwise; 

p) povaze neoprávněného výdaje. p) the nature of the irregular expenditure. 

2. Odchylně od ustanovení odstavce 1 není třeba 
sdělovat následující případy: 

2. By way of derogation from paragraph 1, the 
following cases need not be reported: 

a) případy, kdy k nesrovnalosti došlo pouze kvůli 
částečnému nebo celkovému selhání při provádění 
operace, která je součástí spolufinancovaného 
operačního programu, z důvodu konkurzu 
příjemce; 

a) cases where the irregularity consists solely in the 
failure to execute, in whole or in part, an operation 
included in the co-financed operational programme 
owing to the bankruptcy of the beneficiary; 

b) případy, na něž byl řídící orgán nebo 
certifikační orgán upozorněn dobrovolně 
příjemcem dříve, než je některý z těchto orgánů 
sám zaznamenal, ať již před zahrnutím daných 
výdajů do certifikovaného výkazu předloženého 
Komisi, nebo po něm; 

b) cases brought to the attention of the managing 
authority or certifying authority by the beneficiary 
voluntarily and before detection by either of them, 
whether before or after the inclusion of the 
expenditure concerned in a certified statement 
submitted to the Commission; 

c) případy, které jsou zjištěny a napraveny řídícím 
orgánem nebo certifikačním orgánem 
před zahrnutím daných výdajů do výkazu výdajů 
předloženého Komisi. 

c) cases which are detected and corrected by the 
managing authority or certifying authority before 
inclusion of the expenditure concerned in 
a statement of expenditure submitted to the 
Commission. 

Musejí však být oznámeny nesrovnalosti, ke kterým 
došlo před konkurzem, a jakékoli podezření 
na podvod. 

However, irregularities preceding a bankruptcy and 
cases of suspected fraud must be reported. 

3. Pokud nejsou dostupné některé z údajů uvedených 
v odstavci 1, zejména ty, které se týkají postupů 
použitých při spáchání nesrovnalosti a způsobu, jakým 
byla nesrovnalost odhalena, nebo pokud musí být 
opraveny, doplní a opraví je členské státy pokud 
možno při předložení následujících čtvrtletních zpráv 
o nesrovnalostech Komisi. 

3. Where some of the information referred to in 
paragraph 1, and in particular information concerning 
the practices employed in committing the irregularity 
and the manner in which it was discovered, is not 
available or needs to be rectified, Member States shall 
as far as possible supply the missing or correct 
information when forwarding subsequent quarterly 
reports of irregularities to the Commission. 

4. Nesrovnalosti týkající se operačních programů 
v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ oznámí 
členský stát, v němž příjemce při provádění operace 
platí výdaje. Členský stát současně informuje řídící 
orgán, certifikační orgán programu a auditní orgán. 

4. Irregularities relating to operational programmes 
under the European territorial cooperation objective 
shall be reported by the Member State in which the 
expenditure is paid by the beneficiary in implementing 
the operation. The Member State shall at the same 
time inform the managing authority, the certifying 
authority for the programme and the audit authority.  
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5. Pokud vnitrostátní předpisy stanoví utajení 
vyšetřování, musí být poskytnutí údajů povoleno 
příslušným soudním orgánem. 

5. If national provisions provide for the confidentiality 
of investigations, communication of the information 
shall be subject to the authorisation of the competent 
court or tribunal. 

6. Nemá-li členský stát žádné nesrovnalosti podle 
odstavce 1, o nichž by mohl podat zprávu, informuje 
o této skutečnosti Komisi ve lhůtě stanovené 
v uvedeném odstavci. 

6. Where a Member State has no irregularities to 
report pursuant to paragraph 1, it shall inform the 
Commission of that fact within the time limit set out in 
that paragraph. 

Článek 29 
Naléhavé případy 

Article 29 
Urgent cases 

Každý členský stát okamžitě nahlásí Komisi 
a případně jiným dotčeným členským státům jakékoli 
nesrovnalosti, jež byly odhaleny, nebo je podezření, že 
k nim došlo, obává-li se, že by mohly mít velmi rychle 
dopad vně jeho území nebo pokud tyto nesrovnalosti 
ukazují, že došlo k použití nových nezákonných 
praktik. 

Each Member State shall immediately report to the 
Commission and, where necessary, to the other 
Member States concerned, any irregularities 
discovered or supposed to have occurred, where it is 
feared that they may very quickly have repercussions 
outside its territory or they show that a new 
malpractice has been employed. 

Článek 30 
Podávání zpráv o následných krocích 

Article 30 
Follow-up reporting 

1. Kromě podávání informací podle 
čl. 28 odst. 1 informují členské státy Komisi do dvou 
měsíců od konce každého čtvrtletí, s odkazem 
na případnou předchozí zprávu vypracovanou podle 
uvedeného článku, o skutečnostech týkajících se 
případného zahájení či uzavření postupů nebo upuštění 
od postupů pro uložení správních nebo trestních 
sankcí v souvislosti s nahlášenými nesrovnalostmi a 
o výsledcích takových postupů. 

1. In addition to the information referred to in 
Article 28 (1), Member States shall provide the 
Commission within two months following the end of 
each quarter, with reference to any previous report 
made pursuant to that Article, with details concerning 
the initiation, conclusion or abandonment of any 
procedures for imposing administrative or criminal 
penalties related to the reported irregularities as well 
as of the outcome of such procedures. 

Členské státy dále v souvislosti s nesrovnalostmi, 
kvůli nimž byly uloženy sankce, uvedou následující 
informace: 

With regard to irregularities for which penalties have 
been imposed, Member States shall also indicate the 
following: 

a) zda jsou sankce správní nebo trestní povahy; a) whether the penalties are of an administrative or 
a criminal nature; 

b) zda sankce vyplývají z porušování práva 
Společenství nebo členského státu; 

b) whether the penalties result from a breach of 
Community or national law; 

c) odkaz na předpisy, kterými se příslušné sankce 
stanoví; 

c) the provisions in which the penalties are laid 
down; 

d) zda byl zjištěn podvod. d) whether fraud was established. 

2. Členský stát na písemnou žádost Komise poskytne 
informace týkající se konkrétní nesrovnalosti nebo 
skupiny nesrovnalostí. 

2. At the written request of the Commission, the 
Member State shall provide information in relation to 
a specific irregularity or group of irregularities. 

Článek 31 
Elektronický přenos 

Article 31 
Electronic transmission 

Informace uvedené v článcích 28, 29 a čl. 30 odst. 1 se 
zasílají, pokud je to možné, elektronicky, 
prostřednictvím bezpečného spojení, přičemž se 
použije Komisí za tímto účelem stanovený modul. 

The information referred to in 
Articles 28, 29 and 30 (1) shall be sent, whenever it is 
possible to do so, by electronic means, using the 
module provided by the Commission for this purpose 
via a secure connection. 
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Článek 32 
Náhrada soudních nákladů 

Article 32 
Reimbursement of judicial costs 

V případech, kdy příslušné orgány členského státu 
rozhodnou na výslovnou žádost Komise o zahájení 
soudního řízení nebo o jeho pokračování za účelem 
získání neoprávněně vyplacených částek zpět, může se 
Komise zavázat, že členskému státu proplatí po 
předložení podkladů všechny soudní náklady 
a náklady vznikající přímo ze soudního řízení nebo 
jejich část, i když by řízení bylo neúspěšné. 

Where the competent authorities of a Member State 
decide, at the express request of the Commission, to 
initiate or continue judicial proceedings with a view to 
recovering amounts unduly paid, the Commission may 
undertake to reimburse to the Member State all or part 
of the judicial costs and costs arising directly from the 
proceedings, on presentation of documentary 
evidence, even if the proceedings are unsuccessful. 

Článek 33 
Spolupráce s členskými státy 

Article 33 
Co-operation with Member States 

1. Komise udržuje s dotčenými členskými státy 
příslušné kontakty za účelem doplnění předložených 
údajů o nesrovnalostech uvedených v článku 28 a 
o řízeních uvedených v článku 30 a zejména 
o možnostech zpětného získání částek. 

1. The Commission shall maintain appropriate 
contacts with the Member States concerned for the 
purpose of supplementing the information supplied on 
the irregularities referred to in Article 28, on the 
procedures referred to in Article 30, and, in particular, 
on the possibility of recovery. 

2. Aniž jsou dotčeny kontakty uvedené v odstavci 1, 
pokud se Komise domnívá, že vzhledem k povaze 
nesrovnalosti by ke stejným nebo podobným 
praktikám mohlo dojít v ostatních členských státech, 
postoupí tuto záležitost Poradnímu výboru pro 
koordinaci boje proti podvodům zřízenému 
rozhodnutím Komise 94/140/ES20. 

2. Without prejudice to the contacts referred to in 
paragraph 1, where the Commission considers that, 
due to the nature of the irregularity, identical or 
similar practices could occur in other Member States, 
it shall submit the matter to the advisory Committee 
for the Coordination of Fraud Prevention set up by 
Commission Decision 94/140/EC20. 

Komise uvedený výbor a výbory uvedené 
v článcích 103 a 104 nařízení (ES) č. 1083/2006 každý 
rok informuje o řádovém rozsahu finančních 
prostředků, jichž se týkají nesrovnalosti, které byly 
zjištěny, a o různých kategoriích nesrovnalostí 
rozdělených podle typu a počtu. 

The Commission shall, each year, inform that 
Committee and the committees referred to in 
Articles 103 and 104 of Regulation (EC) 
No 1083/2006 of the order of magnitude of the Funds 
affected by the irregularities which have been 
discovered and of the various categories of 
irregularities, broken down by type and number. 

3. Komise uspořádá informační schůze na úrovni 
Společenství pro zástupce členských států, aby s nimi 
posoudila informace, které obdržela podle 
článků 28, 29 a 30 a odstavce 1 tohoto článku. 
Posouzení se zaměří na poučení, které je třeba si vzít 
z informací týkajících se nesrovnalostí, preventivních 
opatření a soudních řízení. 

3. The Commission shall organise information 
meetings at Community level for representatives of the 
Member States in order to examine with them the 
information obtained pursuant to 
Articles 28, 29 and 30, and paragraph 1 of this Article. 
The examination shall focus on the lessons to be 
learned from the information in connection with 
irregularities, preventive measures and judicial 
proceedings. 

4. Na žádost členského státu nebo Komise se členské 
státy a Komise vzájemně konzultují za účelem 
odstranění jakýchkoli nedostatků, které poškozují 
zájmy Společenství a které se objeví v průběhu 
vymáhání platných předpisů. 

4. At the request of a Member State or of the 
Commission, the Member States and the Commission 
shall consult one another for the purpose of closing 
any loopholes prejudicial to Community interests, 
which become apparent in the course of the 
enforcement of provisions in force. 

                                                           
20 Úř. věst. L 61, 4. 3. 1994, s. 27.; EN: OJ L 61, 4. 3. 1994, p. 27. 
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Článek 34 
Využití informací 

Article 34 
Use of information 

Komise může využít všech informací obecné nebo 
provozní povahy, které členské státy sdělují podle 
tohoto nařízení, aby provedla analýzy rizik 
a na základě obdržených informací vypracovala 
zprávy a systémy včasného varování pro větší 
efektivitu při zjišťování rizik. 

The Commission may use any information of 
a general or operational nature communicated by 
Member States under this Regulation to perform risk 
analyses and may, on the basis of the information 
obtained, produce reports and develop early-warning 
systems serving to identify risks more effectively. 

Článek 36 
Nesrovnalosti menšího rozsahu, které není třeba 

oznamovat 

Article 36 
Irregularities under the reporting threshold 

1. V případech, kdy se nesrovnalosti týkají částek 
menších než 10 000 EUR ze souhrnného rozpočtu 
Evropských společenství, předávají členské státy 
Komisi informace stanovené v článcích 28 a 30 pouze 
tehdy, pokud je Komise výslovně požaduje. 

1. Where the irregularities relate to amounts of less 
than EUR 10 000 chargeable to the general budget of 
the European Communities, Member States shall not 
send the Commission the information provided for in 
Articles 28 and 30, unless the Commission expressly 
requests it.  

2. Členské státy, které ke dni předložení zprávy podle 
čl. 28 odst. 1 nepřijaly euro jako svou měnu, 
přepočítají částky v národní měně na eura ve směnném 
kurzu podle čl. 81 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006. 

2. Member States which have not adopted the euro as 
their currency by the date when the report under 
Article 28 (1) is submitted shall convert amounts in 
national currency into euro using the exchange rate 
referred to in Article 81 (3) of Regulation (EC) 
No 1083/2006. 

Pokud se částky týkají výdajů zapisovaných do 
účetnictví certifikačního orgánu během delší doby než 
jeden měsíc, může se použít směnný kurs platný 
v měsíci, v němž byly výdaje naposledy zaúčtovány. 
Nebyly-li výdaje zapsány do účetnictví certifikačního 
orgánu, použije se aktuální účetní směnný kurs, který 
Komise zveřejňuje elektronicky. 

Where the amounts relate to expenditure registered in 
the accounts of the certifying authority during a period 
of more than one month, the exchange rate in the 
month during which expenditure was last registered 
may be used. Where the expenditure has not been 
registered in the accounts of the certifying authority, 
the most recent accounting exchange rate published 
electronically by the Commission shall be used. 

Oddíl 5 
Osobní údaje 

Section 5 
Personal data 

Článek 37 
Ochrana osobních údajů 

Article 37 
Protection of personal data 

1. Členské státy a Komise přijmou veškerá nezbytná 
opatření, aby předešly jakémukoli neoprávněnému 
zveřejnění informací uvedených v čl. 14 odst. 1, 
informací shromážděných Komisí v průběhu auditů 
a informací uvedených v oddíle 4 nebo přístupu k nim. 

1. Member States and the Commission shall take all 
necessary measures to prevent any unauthorised 
disclosure of, or access to, the information referred to 
in Article 14 (1), information collected by the 
Commission in the course of its audits and information 
referred to in Section 4. 

2. Informace uvedené v čl. 14 odst. 1 spolu 
s informacemi shromážděnými Komisí v průběhu 
auditů využije Komise výhradně za účelem splnění 
svých povinností podle článku 72 nařízení (ES) 
č. 1083/2006. Evropský účetní dvůr a Evropský úřad 
pro boj proti podvodům mají k těmto informacím 
přístup. 

2. The information referred to in Article 14 (1), 
together with information collected by the 
Commission in the course of its audits, shall be used 
by the Commission for the sole purpose of fulfilling its 
responsibilities pursuant to Article 72 of Regulation 
(EC) No 1083/2006. The European Court of Auditors 
and the European Anti-Fraud Office shall have access 
to that information. 
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3. Údaje uvedené v oddíle 4 nesmějí být sděleny jiným 
osobám než těm, které jsou v členských státech nebo 
v orgánech Společenství oprávněny je znát z titulu své 
funkce, pokud s tím členský stát, který informace 
sdělil, výslovně nesouhlasil. 

3. The information referred to in Section 4 may not be 
sent to persons other than those in the Member States 
or within the Community institutions whose duties 
require that they have access to it, unless the Member 
State supplying such information has expressly so 
agreed. 

4. Jakékoli osobní údaje, jež jsou součástí informací 
uvedených v čl. 7 odst. 2 písm. d), jsou zpracovány 
pouze za účelem stanoveným v zmíněném článku. 

4. Any personal data included in the information 
referred to in Article 7 (2) (d) shall be processed only 
for the purpose specified in that Article. 

Oddíl 6 
Finanční oprava za nedodržení adicionality 

Section 6 
Financial correction for non-respect of 

additionality 

Článek 38 
Sazby finančních oprav 

Article 38 
Rates of financial correction 

1. Provádí-li Komise finanční opravu v souladu 
s čl. 99 odst. 5 nařízení (ES) č. 1083/2006, vypočítá se 
oprava v souladu s odstavcem 2 tohoto článku. 

1. Where the Commission makes a financial correction 
in accordance with Article 99 (5) of Regulation (EC) 
No 1083/2006, the correction shall be calculated in 
accordance with paragraph 2 of this Article.  

2. Sazba finanční opravy se vypočítá odečtením tří 
procentních bodů od rozdílu mezi schválenou cílovou 
výší a dosaženou výší, která je vyjádřena jako 
procento ze schválené cílové výše, a poté se výsledek 
dělí deseti. 

2. The rate of financial correction shall be obtained by 
subtracting 3 percentage points from the difference 
between the agreed target level and the level achieved, 
expressed as a percentage of the agreed target level, 
and then dividing the result by 10. 

Finanční oprava se stanoví použitím této sazby 
finanční opravy na příspěvek strukturálního fondu 
dotčenému členskému státu v rámci cíle 
„Konvergence“ na celé programové období. 

The financial correction shall be determined by 
applying that rate of financial correction to the 
Structural Fund contribution to the Member State 
concerned under the convergence objective for the full 
programming period. 

3. Je-li rozdíl mezi schválenou cílovou výší 
a dosaženou výší vyjádřený v procentech ze schválené 
cílové výše uvedené v odstavci 2 nižší než 3 %, 
neprovede se finanční oprava. 

3. If the difference between the agreed target level and 
the level achieved, expressed as a percentage of the 
agreed target level, referred to in paragraph 2, is 3 % 
or less, no financial correction shall be made. 

4. Finanční oprava nepřesáhne 5 % příspěvku 
strukturálního fondu dotyčnému členskému státu 
v rámci cíle „Konvergence“ na celé programové 
období. 

4. The financial correction shall not exceed 5 % of the 
Structural Fund allocation to the Member State 
concerned under the convergence objective for the full 
programming period. 

Oddíl 7 
Elektronická výměna údajů 

Section 7 
Electronic exchange of data 

Článek 39 
Počítačový systém na výměnu údajů 

Article 39 
Computer system for data exchange 

Pro účely článků 66 a 76 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 se zřizuje počítačový systém na výměnu 
údajů, jakožto nástroj výměny všech údajů týkajících 
se operačního programu. 

For the purposes of Articles 66 and 76 of Regulation 
(EC) No 1083/2006, a computer system for exchange 
of data shall be established as a tool for the exchange 
of all data relating to the operational programme. 

Výměna údajů mezi jednotlivými členskými státy 
a Komisí se provádí za použití počítačového systému 
zřízeného Komisí, který umožňuje bezpečnou výměnu 
údajů mezi Komisí a jednotlivými členskými státy. 

The exchange of data between each Member State and 
the Commission shall be carried out using a computer 
system established by the Commission which permits 
the secure exchange of data between the Commission 
and each Member State. 
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Členské státy jsou zapojeny do dalšího vývoje 
počítačového systému na výměnu údajů. 

The Member States shall be involved in the further 
development of the computer system for data 
exchange. 

Článek 40 
Obsah počítačového systému na výměnu údajů 

Article 40 
Content of computer system for data exchange 

1. Počítačový systém na výměnu údajů obsahuje 
informace společného zájmu Komise a členských států 
a přinejmenším následující údaje nezbytné 
k finančním transakcím: 

1. The computer system for data exchange shall 
contain information of common interest to the 
Commission and the Member States, and at least the 
following data necessary for financial transactions: 

a) orientační roční příděl z každého fondu 
na jednotlivé operační programy, jak je stanoveno 
v národním strategickém referenčním rámci, podle 
vzoru stanoveného v příloze XV; 

a) the indicative annual allocation of each Fund in 
each operational programme, as set out in the 
national strategic reference framework, in 
accordance with the model set out in Annex XV; 

b) finanční plány operačních programů podle 
vzoru stanoveného v příloze XVI; 

b) the financing plans for operational programmes, 
in accordance with the model set out in Annex 
XVI; 

c) výkazy výdajů a žádosti o platbu podle vzoru 
stanoveného v příloze X; 

c) statements of expenditure and applications for 
payment, in accordance with the model set out in 
Annex X; 

d) roční odhad pravděpodobných plateb výdajů 
podle vzoru stanoveného v příloze XVII; 

d) annual forecasts of likely payment of 
expenditure, in accordance with the model set out 
in Annex XVII; 

e) finanční oddíl výročních zpráv a závěrečných 
zpráv o provádění podle vzoru stanoveného 
v příloze XVIII bodu 2. 1. 

e) the financial section of the annual reports and 
final implementation reports, in accordance with 
the model set out in Annex XVIII, point 2. 1. 

2. Nad rámec odstavce 1 obsahuje počítačový systém 
na výměnu údajů přinejmenším tyto dokumenty 
a údaje společného zájmu, díky nimž lze provádět 
monitorování: 

2. In addition to paragraph 1, the computer system for 
data exchange shall contain at least the following 
documents and data of common interest enabling 
monitoring to be carried out: 

a) národní strategický referenční rámec uvedený 
v čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006; 

a) the national strategic reference framework 
referred to in Article 27 (1) of Regulation (EC) 
No 1083/2006; 

b) údaje zajišťující soulad se zásadou adicionality 
podle vzoru stanoveného v příloze XIX; 

b) data establishing compliance with additionality, 
in accordance with the model set out in 
Annex XIX; 

c) operační programy, včetně údajů týkajících se 
kategorizace podle vzoru stanoveného v příloze II 
části B a v souladu s tabulkami stanovenými 
v příloze II části A; 

c) the operational programmes, including data 
concerning categorisation following the model set 
out in Part B of Annex II and in accordance with 
the tables set out in Part A of Annex II; 

d) rozhodnutí Komise o příspěvku z fondů; d) the Commission decisions concerning the 
contribution of the Funds; 

e) žádosti o podporu velkých projektů uvedených 
v článcích 39, 40 a 41 nařízení (ES) č. 1083/2006 
v souladu s přílohami XXI, XXII tohoto nařízení 
a společně s vybranými údaji z těchto příloh 
určenými v příloze XX tohoto nařízení; 

e) the requests for assistance for major projects 
referred to in Articles 39, 40 and 41 of Regulation 
(EC) No 1083/2006, in accordance with Annexes 
XXI and XXII to this Regulation, together with 
selected data from those Annexes identified in 
Annex XX; 
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f) zprávy o provádění v souladu s přílohou XVIII 
tohoto nařízení, včetně údajů týkajících se 
kategorizace podle vzoru stanoveného v příloze II 
části C a v souladu s tabulkami stanovenými 
v příloze II části A; 

f) the implementing reports in accordance with 
Annex XVIII, including data concerning 
categorisation following the model set out in Part 
C of Annex II and in accordance with the tables set 
out in Part A of Annex II; 

g) údaje o subjektech účastnících se operací ESF 
podle priorit, a to podle vzoru stanoveného 
v příloze XXIII; 

g) data on participants in ESF operations by 
priority, in accordance with the model set out in 
Annex XXIII; 

h) popis řídících a kontrolních systémů podle 
vzoru stanoveného v příloze XII; 

h) the description of management and control 
systems, in accordance with the model set out in 
Annex XII; 

i) auditní strategie podle vzoru stanoveného 
v příloze V; 

i) the audit strategy, in accordance with the model 
set out in Annex V; 

j) zprávy a stanoviska o auditech podle vzorů 
stanovených v přílohách VI, VII, VIII, IX a XIII 
a korespondence mezi Komisí a jednotlivými 
členskými státy; 

j) the reports and opinions on audits, in accordance 
with the models set out in Annexes VI, VII, VIII, 
IX and XIII, and correspondence between the 
Commission and each Member State; 

k) výkazy výdajů týkajících se částečného uzavření 
podle vzoru stanoveného v příloze XIV; 

k) the statements of expenditure concerning partial 
closure, in accordance with the model set out in 
Annex XIV; 

l) výroční výkaz o částkách, jež byly odejmuty 
nebo byly získány zpět, a o částkách, jejichž 
zpětné získání se očekává, podle vzoru 
stanoveného v příloze XI; 

l) the annual statement on withdrawn and 
recovered amounts and pending recoveries, in 
accordance with Annex XI; 

m) komunikační plán uvedený v článku 2. m) the communication plan referred to in Article 2. 

3. Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 se případně 
předají ve formátu stanoveném v přílohách. 

3. The data referred to in paragraphs 1 and 2 shall, 
where applicable, be transmitted in the format given in 
the Annexes. 

Článek 41 
Provoz počítačového systému na výměnu údajů 

Article 41 
Functioning of computer system for data exchange 

1. Komise a orgány jmenované členskými státy podle 
nařízení (ES) č. 1083/2006 a subjekty pověřené tímto 
úkolem uloží do počítačového systému na výměnu 
údajů dokumenty, za něž odpovídají, a jejich 
aktualizace, a to v požadovaném formátu. 

1. The Commission and the authorities designated by 
the Member State pursuant to Regulation (EC) 
No 1083/2006, as well as the bodies to which that task 
has been delegated, shall record into the computer 
system for data exchange the documents for which 
they are responsible, and any updates thereto, in the 
format required. 

2. Členské státy shromáždí a zašlou Komisi žádosti 
o přístupová práva do počítačového systému 
na výměnu údajů. 

2. Member States shall centralise and send to the 
Commission requests for access rights to the computer 
system for data exchange. 

3. Výměny údajů a transakce budou doplněny 
elektronickým podpisem ve smyslu 
směrnice 1999/93/ES. Členské státy a Komise uznají 
právní účinnost elektronických podpisů používaných 
v tomto systému a jejich přípustnost jako důkazů 
v soudním řízení. 

3. Exchanges of data and transactions shall bear an 
electronic signature within the meaning of 
Directive 1999/93/EC. The Member States and the 
Commission shall recognise the legal effectiveness 
and admissibility of the electronic signature used in 
the computer system for data exchange as evidence in 
legal proceedings. 
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4. Náklady na vývoj počítačového systému na výměnu 
údajů se financují ze souhrnného rozpočtu Evropských 
společenství podle článku 45 nařízení (ES) 
č. 1083/2006. 

4. The cost of developing the computer system for 
data exchange shall be financed by the general budget 
of the European Communities pursuant to 
Article 45 of Regulation (EC) No 1083/2006. 

Jakékoli náklady na rozhraní mezi společným 
počítačovým systémem na výměnu údajů 
a celostátními, regionálními a místními počítačovými 
systémy a jakékoli náklady na přizpůsobení 
celostátních, regionálních a místních systémů 
požadavkům nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou 
způsobilé podle článku 46 tohoto nařízení. 

Any costs of an interface between the common 
computer system for data exchange and national, 
regional and local computer systems, and any costs of 
adapting national, regional and local systems to 
requirements pursuant to Regulation (EC) 
No 1083/2006, shall be eligible pursuant to 
Article 46 of that Regulation. 

Článek 42 
Předávání údajů prostřednictvím počítačového 

systému na výměnu údajů 

Article 42 
Transmission of data through the computer system 

for data exchange 

1. K počítačovému systému na výměnu údajů mají 
členské státy a Komise buď přímý přístup, nebo 
přístup prostřednictvím rozhraní na automatickou 
synchronizaci a ukládání dat s celostátními, 
regionálními a místními řídícími počítačovými 
systémy. 

1. The computer system for data exchange shall be 
accessible to the Member States and the Commission 
either directly or via an interface for automatic 
synchronisation and recording of data with national, 
regional and local computer management systems. 

2. Za datum předání dokumentů Komisi se pokládá 
datum, kdy členský stát vloží dokumenty do 
počítačového systému na výměnu údajů. 

2. The date taken into account for the forwarding of 
documents to the Commission shall be the date on 
which the Member State records the documents into 
the computer system for data exchange. 

3. V případech vyšší moci a zejména při selhání 
počítačového systému na výměnu údajů nebo při 
přerušení trvalého spojení mohou dotčené členské 
státy zaslat dokumenty požadované podle nařízení 
(ES) č. 1083/2006 Komisi v tištěné podobě, přičemž 
použijí vzory stanovené v přílohách II, V, VI, VII, IX, 
X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII a XXIII tohoto nařízení. Ihned poté, co 
zanikne příčina případu vyšší moci uloží členský stát 
příslušné dokumenty neprodleně do počítačového 
systému na výměnu údajů. 

3. In cases of force majeure, and in particular of 
malfunctioning of the computer system for data 
exchange or a lack of a lasting connection, the 
Member State concerned may forward to the 
Commission the documents required by Regulation 
(EC) No 1083/2006 in hard copy, using the forms set 
out in Annexes II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII and 
XXIII to this Regulation. As soon as the cause of force 
majeure ceases, the Member State shall record the 
corresponding documents into the computer system 
for data exchange without delay. 

Odchylně od odstavce 2 se za datum předání 
dokumentů pokládá datum zaslání dokumentu 
v tištěné podobě. 

By way of derogation from paragraph 2, the date taken 
into account for forwarding shall be deemed to be the 
date of sending of the documents in hard copy. 

Oddíl 8 
Nástroje finančního inženýrství 

Section 8 
Financial engineering instruments 

Článek 43 
Obecná ustanovení 

Article 43 
General provisions 

1. Články 43 až 46 se použijí na nástroje finančního 
inženýrství ve formě akcí, jež vytvářejí návratné 
investice nebo poskytují záruky na návratné investice 
nebo obojí, pro: 

1. Articles 43 to 46 shall apply to financial 
engineering instruments in the form of actions which 
make repayable investments, or provide guarantees for 
repayable investments, or both, in the following: 
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a) podniky, zejména malé a střední podniky, 
včetně mikropodniků, jak jsou definovány 
v doporučení Komise 2003/361/ES21 
ze dne 1. ledna 2005; 

a) enterprises, primarily small and medium-sized 
enterprises (SMEs), including micro-enterprises, as 
defined in Commission Recommendation 
2003/361/EC21 as of 1 January 2005; 

b) partnerství mezi veřejným a soukromým 
sektorem nebo jiné projekty určené pro města 
zahrnuté v integrovaných plánech udržitelného 
rozvoje měst v případě fondů rozvoje měst; 

b) public-private partnerships or other urban 
projects included in integrated plans for sustainable 
urban development, in the case of urban 
development funds; 

c) fondy nebo jiné programy pobídek pro 
energetickou účinnost a využívání obnovitelných 
energií v budovách včetně stávajícího bydlení. 

c) funds or other incentive schemes for energy 
efficiency and use of renewable energy in 
buildings, including in existing housing. 

2. Nástroje finančního inženýrství, včetně podílových 
fondů, jsou nezávislé právní subjekty řízené dohodami 
mezi partnery podílejícími se na spolufinancování 
nebo akcionáři nebo jako oddělená finanční jednotka 
v rámci stávající finanční instituce. 

2. Financial engineering instruments, including 
holding funds, shall be independent legal entities 
governed by agreements between the co- financing 
partners or shareholders or as a separate block of 
finance within a financial institution. 

Pokud je nástroj finančního inženýrství zřízen v rámci 
finanční instituce, je ustaven jako oddělená finanční 
jednotka podléhající zvláštním prováděcím pravidlům 
v rámci finanční instituce, která zejména stanoví, že se 
vede oddělené účetnictví, které rozlišuje nové zdroje 
investované do nástroje finančního inženýrství, včetně 
zdrojů poskytnutých operačním programem, od 
původních zdrojů dané instituce. 

Where the financial engineering instrument is within 
a financial institution, it shall be set up as a separate 
block of finance, subject to specific implementation 
rules within the financial institution, stipulating, in 
particular, that separate accounts are kept which 
distinguish the new resources invested in the financial 
engineering instrument, including those contributed by 
the operational programme, from those initially 
available in the institution. 

Komise se nesmí stát partnerem podílejícím se 
na spolufinancování nebo akcionářem nástrojů 
finančního inženýrství. 

The Commission may not become a co-financing 
partner or shareholder in financial engineering 
instruments. 

3. Jakmile řídící orgány nebo podílové fondy vyberou 
nástroje finančního inženýrství, předloží nástroje 
finančního inženýrství obchodní plán nebo jiný 
vhodný dokument. 

3. When managing authorities or holding funds select 
financial engineering instruments, the financial 
engineering instruments shall submit a business plan 
or other appropriate document. 

Podmínky příspěvků z operačních programů 
na nástroje finančního inženýrství jsou stanoveny 
v dohodě o financování, kterou je třeba uzavřít mezi 
řádně zmocněným zástupcem nástroje finančního 
inženýrství a členským státem nebo řídícím orgánem, 
popřípadě podílovým fondem. 

The terms and conditions for contributions from 
operational programmes to financial engineering 
instruments shall be set out in a funding agreement, to 
be concluded between the duly mandated 
representative of the financial engineering instrument 
and the Member State or the managing authority, or 
the holding fund where applicable. 

Dohoda o financování zahrnuje alespoň tyto 
skutečnosti: 

The funding agreement shall include at least the 
following elements: 

a) investiční strategii a plánování; a) the investment strategy and planning; 

b) ustanovení pro monitorování provádění; b) provisions for monitoring of implementation; 

c) výstupní politiku pro vyvázání příspěvku 
z operačního programu z nástroje finančního 
inženýrství; 

c) an exit policy for the contribution from the 
operational programme out of the financial 
engineering instrument; 

                                                           
21 Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36.; EN: OJ L 124, 20. 5. 2003, p. 36. 
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d) pravidla pro zrušení nástroje finančního 
inženýrství, včetně opětovného využití zdrojů, 
které se nástroji finančního inženýrství vrátily 
z investic, nebo zdrojů, které zbývají po vyplacení 
všech záruk přičtených k příspěvku z operačního 
programu. 

d) provisions for the winding-up of the financial 
engineering instrument, including the reutilisation 
of resources returned to the financial engineering 
instrument from investments or left over after all 
guarantees have been honoured that are attributable 
to the contribution from the operational 
programme. 

4. Náklady na řízení v ročním průměru po dobu trvání 
pomoci nesmí překročit žádný z následujících prahů, 
neprokáže-li se jako nezbytné povolit vyšší procentní 
sazbu v důsledku veřejné soutěže uskutečněné podle 
platných pravidel: 

4. Management costs may not exceed, on a yearly 
average, for the duration of the assistance any of the 
following thresholds, unless a higher percentage 
proves necessary following a competitive tender, in 
accordance with applicable rules: 

a) 2 % kapitálu vloženého z operačního programu 
do podílových fondů nebo kapitálu vloženého 
z operačního programu nebo podílového fondu do 
záručních fondů; 

a) 2 % of the capital contributed from the 
operational programme to holding funds, or of the 
capital contributed from the operational 
programme or holding fund to the guarantee funds;  

b) 3 % kapitálu vloženého z operačního programu 
nebo podílového fondu do nástroje finančního 
inženýrství ve všech ostatních případech, 
s výjimkou nástrojů drobných úvěrů určených pro 
mikropodniky; 

b) 3 % of the capital contributed from the 
operational programme or the holding fund to the 
financial engineering instrument in all other cases, 
with the exception of micro-credit instruments 
directed at micro-enterprises; 

c) 4 % kapitálu vloženého z operačního programu 
nebo podílového fondu do nástrojů drobných úvěrů 
určených pro mikropodniky. 

c) 4 % of the capital contributed from the 
operational programme or the holding fund to 
micro-credit instruments directed at micro-
enterprises. 

5. Prostředky pocházející z investic do kapitálu 
a půjček a z jiných návratných investic a ze záruk pro 
návratné investice po odečtení poměrného podílu 
nákladů na řízení a výkonnostních pobídek lze 
přednostně poskytnout investorům operujícím podle 
zásady investora v podmínkách tržního hospodářství. 
Takové prostředky mohou být přiděleny až do výše 
odměny stanovené interními předpisy pro nástroje 
finančního inženýrství a jsou následně poměrně 
rozděleny mezi všechny partnery podílející se 
na spolufinancování nebo akcionáře. 

5. Returns from equity, loans and other repayable 
investments, and from guarantees for repayable 
investments, less a pro rata share of the management 
costs and performance incentives, may be allocated 
preferentially to investors operating under the market 
economy investor principle. Such returns may be 
allocated up to the level of remuneration laid down in 
the by-laws of the financial engineering instruments, 
and they shall then be allocated proportionally among 
all co-financing partners or shareholders. 

6. Podniky, partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, další projekty zahrnuté do integrovaného 
plánu udržitelného rozvoje měst a operace pro 
energetickou účinnost a využívání obnovitelných 
energií v budovách včetně stávajícího bydlení, které 
jsou podporovány prostřednictvím nástrojů finančního 
inženýrství, mohou rovněž získat příspěvek nebo jinou 
formu podpory z operačního programu. 

6. Enterprises, public private partnerships and other 
projects included in an integrated plan for sustainable 
urban development, as well as operations for energy 
efficiency and use of renewable energy in buildings, 
including in existing housing which are supported by 
financial engineering instruments, may also receive 
a grant or other assistance from an operational 
programme. 

7. Řídící orgány přijmou předběžná opatření, aby 
minimalizovaly narušení hospodářské soutěže 
na trzích rizikového kapitálu nebo úvěrů a na trhu se 
soukromými zárukami. 

7. Managing authorities shall take precautions to 
minimise distortion of competition in the venture 
capital or lending markets and the private guarantee 
market. 
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Článek 44 
Podílové fondy 

Article 44 
Holding funds 

1. Pokud strukturální fondy financují nástroje 
finančního inženýrství uskutečňované prostřednictvím 
podílových fondů, uzavře členský stát nebo řídící 
orgán s podílovým fondem dohodu o financování, 
která stanoví podmínky a cíle financování. 

1. Where the Structural Funds finance financial 
engineering instruments organised through holding 
funds, the Member State or managing authority shall 
conclude a funding agreement with the holding fund, 
setting out the funding arrangements and objectives. 

Ve vhodných případech dohoda o financování 
zohlední: 

The funding agreement shall, where appropriate, take 
account of the following: 

a) pokud jde o nástroje finančního inženýrství 
podporující podniky, zejména malé a střední 
podniky, včetně mikropodniků, závěry hodnocení 
rozdílů mezi nabídkou takových nástrojů a jejich 
poptávkou; 

a) as regards financial engineering instruments 
supporting enterprises, primarily SMEs, including 
micro-enterprises, the conclusions of an evaluation 
of gaps between supply of such instruments, and 
demand for such instruments; 

b) pokud jde o fondy rozvoje měst, studie nebo 
hodnocení rozvoje měst a integrované plány 
rozvoje měst, jež jsou součástí operačních 
programů; 

b) as regards urban development funds, urban 
development studies or evaluations and integrated 
urban development plans included in operational 
programmes; 

c) pokud jde o fondy nebo jiné programy pobídek 
pro energetickou účinnost a využívání 
obnovitelných energií v budovách včetně 
stávajícího bydlení, příslušný právní rámec Unie, 
vnitrostátní právní rámec a příslušné národní 
strategie. 

c) as regards funds or other incentive schemes for 
energy efficiency and use of renewable energy in 
buildings, including in existing housing the 
relevant Union and national regulatory frameworks 
and the relevant national strategies. 

2. Dohoda o financování uvedená v odstavci 1 stanoví 
zejména opatření pro: 

2. The funding agreement referred to in 
paragraph 1 shall, in particular, make provision for: 

a) podmínky pro příspěvky z operačního programu 
do podílového fondu; 

a) the terms and conditions for contributions from 
the operational programme to the holding fund; 

b) výzvy k vyjádření zájmu určené nástrojům 
finančního inženýrství v souladu s platnými 
pravidly; 

b) calls for expression of interest addressed to 
financial engineering instruments in accordance 
with applicable rules; 

c) hodnocení a výběr nástrojů finančního 
inženýrství podílovým fondem; 

c) the appraisal and selection of financial 
engineering instruments by the holding fund; 

d) zřízení a monitorování investiční politiky nebo 
cílových plánů a akcí na rozvoj měst; 

d) the setting up and monitoring of the investment 
policy or the targeted urban development plans and 
actions; 

e) podávání zpráv podílovým fondem členským 
státům nebo řídícím orgánům; 

e) reporting by the holding fund to Member States 
or managing authorities; 

f) monitorování provádění investic; f) monitoring of the implementation of 
investments; 

g) požadavky na audit; g) audit requirements; 

h) výstupní politiku pro podílový fond týkající se 
vyvázání z nástrojů finančního inženýrství; 

h) an exit policy for the holding fund out of the 
financial engineering instruments; 
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i) pravidla pro zrušení podílového fondu, včetně 
opětovného využití zdrojů, které se vrátily 
z investic, nebo zdrojů, které zbývají po vyplacení 
všech záruk, přičtených příspěvku z operačního 
programu. 

i) the provisions for the winding-up of the holding 
fund, including the reutilisation of resources 
returned from investments made or left over after 
all guarantees have been honoured which are 
attributable to the contribution from the operational 
programme. 

V případě nástrojů finančního inženýrství 
podporujících podniky zahrnují opatření na zřízení 
a monitorování investiční politiky uvedená v prvním 
pododstavci písm. d) přinejmenším údaj o cílových 
podnicích a produktech finančního inženýrství, jež 
mají získat podporu. 

In the case of financial engineering instruments 
supporting enterprises, the provisions on the setting up 
and monitoring of the investment policy referred to in 
point (d) of the first subparagraph shall comprise at 
least an indication of the targeted enterprises and the 
financial engineering products to be supported. 

Článek 45 
Dodatečná ustanovení pro nástroje finančního 

inženýrství pro podniky 

Article 45 
Additional provisions applicable to financial 

engineering instruments for enterprises 

Nástroje finančního inženýrství pro podniky podle 
čl. 43 odst. 1 písm. a) investují pouze ve fázích 
zřizování těchto podniků, ve fázi jejich záběhu, včetně 
počátečního kapitálu, nebo rozšiřování těchto podniků, 
a to pouze do činností, které správci nástrojů 
finančního inženýrství posoudí jako potenciálně 
ekonomicky životaschopné.  

Financial engineering instruments for enterprises 
referred to in Article 43 (1) (a) shall invest only at the 
establishment, in the early stages, including seed 
capital, or on expansion of those enterprises, and only 
in activities which the managers of the financial 
engineering instruments judge potentially 
economically viable. 

Nesmí investovat do podniků v potížích ve smyslu 
obecných pokynů Komise o státních podporách 
určených k záchraně a restrukturalizaci podniků 
v potížích22 ke dni 10. října 2004. 

They shall not invest in firms in difficulty within the 
meaning of the Community Guidelines on State aid for 
rescuing and restructuring firms in difficulty22 as 
of 10 October 2004. 

Článek 46 
Fondy rozvoje měst 

Article 46 
Urban development funds 

1. Financují-li strukturální fondy fondy rozvoje měst, 
investují do partnerství veřejného a soukromého 
sektoru nebo do jiných projektů zahrnutých do 
integrovaného plánu udržitelného rozvoje měst. Tato 
partnerství veřejného a soukromého sektoru nebo jiné 
projekty nezahrnují vytváření a rozvoj nástrojů 
finančního inženýrství, jako jsou fondy rizikového 
kapitálu a úvěrové a záruční fondy pro podniky. 

1. Where Structural Funds finance urban development 
funds, those funds shall invest in public-private 
partnerships or other projects included in an integrated 
plan for sustainable urban development. Such public-
private partnerships or other projects shall not include 
the creation and development of financial engineering 
instruments such as venture capital, loan and 
guarantee funds for enterprises. 

2. Pro účely odstavce 1 investují fondy rozvoje měst 
prostřednictvím půjček a záruk nebo rovnocenných 
nástrojů a prostřednictvím vlastního kapitálu. 

2. For the purposes of paragraph 1, urban development 
funds shall invest by means of loans and guarantees, 
or equivalent instruments and by means of equity. 

3. Pokud strukturální fondy financují fondy rozvoje 
měst, nefinancují dané fondy zpětně akvizice nebo 
účast v již dokončených projektech. 

3. Where Structural Funds finance urban development 
funds, the funds concerned shall not re-finance 
acquisitions or participations in projects already 
completed. 

                                                           
22 Úř. věst. C 244, 1. 10. 2004, s. 2.; EN: OJ C 244, 1. 10. 2004, p. 2. Article 46 
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KAPITOLA III 
OPATŘENÍ PROVÁDĚJÍCÍ NAŘÍZENÍ 

RADY (ES) č. 1080/2006 

CHAPTER III 
PROVISIONS IMPLEMENTING 

REGULATION (EC) No 1080/2006 

Oddíl 1 
Způsobilost výdajů na bydlení 

Section 1 
Eligibility of expenditure on housing 

Článek 47 
Intervence v oblasti bydlení 

Article 47 
Interventions in the field of housing 

1. Při určování oblastí uvedených 
v čl. 7 odst. 2 prvním pododstavci písm. a) nařízení 
(ES) č. 1080/2006 zohlední členské státy alespoň 
jedno z následujících kritérií: 

1. In determining areas referred to in point (a) of the 
first subparagraph of Article 7 (2) of Regulation (EC) 
No 1080/2006, Member States shall take into 
consideration at least one of the following criteria: 

a) vysoká míra chudoby a vyloučení; a) a high level of poverty and exclusion; 
b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti; b) a high level of long-term unemployment; 
c) neuspokojivý demografický vývoj; c) precarious demographic trends; 
d) nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky 
v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří 
předčasně opouštějí školu; 

d) a low level of education, significant skills 
deficiencies and high dropout rates from school; 

e) vysoká úroveň kriminality a delikvence; e) a high level of criminality and delinquency; 
f) obzvláště znečištěné životní prostředí; f) a particularly rundown environment; 
g) nízká míra hospodářské aktivity; g) a low level of economic activity; 
h) velký počet přistěhovalců, etnických skupin 
a příslušníků menšin nebo uprchlíků; 

h) a high number of immigrants, ethnic and 
minority groups, or refugees; 

i) poměrně nízká úroveň hodnoty nemovitostí; i) a comparatively low level of housing value; 
j) vysoká energetická náročnost budov. j) a low level of energy performance in buildings. 

2. Podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1080/2006 jsou 
výdaje na bydlení ve prospěch marginalizovaných 
skupin obyvatel způsobilé, pouze pokud jsou splněny 
tyto podmínky: 

2. Having regard to Article 7(2) of Regulation (EC) 
No 1080/2006, expenditure for housing in favour of 
marginalized communities shall be eligible only if the 
following conditions are fulfilled:  

a) taková investice do bydlení je součástí 
integrovaného přístupu a podpora intervencí do 
bydlení ve prospěch marginalizovaných skupin 
obyvatel probíhá společně s jinými typy intervencí, 
včetně intervencí v oblastech vzdělávání, zdraví, 
sociálního začleňování a zaměstnávání; 

a) such housing investment is part of an integrated 
approach and support for housing interventions for 
marginalized communities takes place together 
with other types of interventions including 
interventions in the areas of education, health, 
social inclusion and employment;  

b) fyzické umístění tohoto bydlení zajišťuje 
prostorové začlenění uvedených skupin obyvatel 
do většinové společnosti a nepřispívá k segregaci, 
izolaci a vyloučení. 

b) the physical location of such housing ensures 
spatial integration of these communities into 
mainstream society and does not contribute to 
segregation, isolation and exclusion.  



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 50 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

Oddíl 2 
Pravidla způsobilosti pro operační programy 
v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ 

Section 2  
Rules of eligibility applicable to operational 

programmes for the European territorial 
cooperation objective  

Článek 48 
Pravidla pro způsobilost výdajů 

Article 48  
Rules on eligibility of expenditure  

Aniž je dotčen seznam nezpůsobilých výdajů 
v článku 7 nařízení (ES) č. 1080/2006, použijí se 
články 49 až 53 tohoto nařízení v souladu 
s článkem 13 nařízení (ES) č. 1080/2006 k určení 
způsobilosti výdajů v rámci operací vybraných jako 
část operačního programu v rámci cíle „Evropská 
územní spolupráce“. 

Without prejudice to the list of ineligible expenditure 
in Article 7 of Regulation (EC) No 1080/2006, 
Articles 49 to 53 of this Regulation shall apply in 
accordance with Article 13 of Regulation (EC) No 
1080/2006 to the determination of the eligibility of 
expenditure under operations selected as part of an 
operational programme under the European territorial 
cooperation objective.  

Článek 49 
Finanční poplatky a náklady na záruky 

Article 49  
Financial charges and guarantee costs  

Pro příspěvek z EFRR jsou způsobilé tyto poplatky 
a náklady: 

The following charges and costs shall be eligible for 
a contribution from the ERDF:  

a) poplatky za nadnárodní finanční operace; a) charges for transnational financial transactions;  

b) pokud je k provedení operace nezbytné otevřít 
zvláštní účet nebo účty, bankovní poplatky 
za otevření a správu účtu nebo účtů; 

b) where the implementation of an operation 
requires a separate account or accounts to be 
opened, the bank charges for opening and 
administering the account or accounts;  

c) poplatky za právní poradenství, notářské 
poplatky, náklady na technické a finanční odborné 
posudky, náklady na účetnictví a audit, pokud 
přímo souvisejí se spolufinancovanou operací 
a pokud jsou nezbytné k její přípravě či k jejímu 
provedení nebo, u nákladů na účetnictví a audit, 
pokud vyplývají z požadavků stanovených řídícím 
orgánem; 

c) legal consultancy fees, notarial fees, costs of 
technical and financial experts, and accountancy 
and audit costs, if they are directly linked to the co-
financed operation and are necessary for its 
preparation or implementation or, in the case of 
accounting and audit costs, if they relate to 
requirements imposed by the managing authority;  

d) náklady na bankovní záruky nebo záruky 
poskytnuté jinou finanční institucí v případě, že 
jejich poskytnutí vyžadují vnitrostátní právní 
předpisy nebo právní předpisy Společenství. 

d) the cost of guarantees provided by a bank or 
other financial institution to the extent to which the 
guarantees are required by national or Community 
legislation.  

Pokuty, finanční sankce a náklady na právní spory 
nejsou způsobilé. 

Fines, financial penalties and expenditure on legal 
disputes shall not be eligible.  

Článek 50 
Výdaje orgánů veřejné správy na provádění operací 

Article 50 
Expenditure by public authorities relating to the 

implementation of operations 

1. Kromě technické pomoci k operačnímu programu 
podle článku 46 nařízení (ES) č. 1083/2006 jsou 
způsobilé tyto výdaje vynaložené orgány veřejné 
správy při přípravě nebo provádění operace: 

1. In addition to technical assistance for the 
operational programme pursuant to Article 46 of 
Regulation (EC) No 1083/2006, the following 
expenditure paid by public authorities in the 
preparation or implementation of an operation shall be 
eligible: 

a) náklady spojené s odbornými službami 
poskytovanými jinými orgány veřejné správy, než 
je příjemce, při přípravě nebo provádění operace; 

a) the costs of professional services provided by 
a public authority other than the beneficiary in the 
preparation or implementation of an operation; 
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b) náklady na poskytování služeb týkajících se 
přípravy a provádění operace poskytovaných 
orgánem veřejné správy, který je současně 
příjemcem a který provádí operaci sám bez pomoci 
externích poskytovatelů služeb. 

b) the costs of the provision of services relating to 
the preparation and implementation of an operation 
provided by a public authority which is itself the 
beneficiary and which is executing an operation for 
its own account without recourse to outside 
service- providers. 

2. Dotčený orgán veřejné správy buď fakturuje 
náklady uvedené v odst. 1 písm. a) příjemci nebo tyto 
náklady potvrzuje pomocí dokumentů srovnatelné 
důkazní hodnoty, které umožní identifikovat skutečné 
náklady, které tento orgán v souvislosti s operací 
vynaložil. 

2. The public authority concerned shall either invoice 
the costs referred to in paragraph 1 (a) to the 
beneficiary or certify those costs on the basis of 
documents of equivalent probative value which permit 
the identification of real costs paid by that authority 
for that operation. 

3. Náklady uvedené v odst. 1 písm. b) jsou způsobilé, 
pokud nevyplývají ze zákonných povinností orgánu 
veřejné moci nebo z jeho každodenních řídicích, 
monitorovacích a kontrolních úkolů a souvisejí buď 
s výdaji skutečně a přímo vyplacenými v rámci 
spolufinancované operace, nebo s věcnými příspěvky, 
jak jsou uvedeny v článku 51. 

3. The costs referred to in point (b) of 
paragraph 1 shall be eligible if they do not arise from 
statutory responsibilities of the public authority or its 
day-to-day management, monitoring and control tasks 
and relate either to expenditure actually and directly 
paid for the co-financed operation or to in-kind 
contributions, as referred to in Article 51. 

Článek 51 
Věcné příspěvky 

Article 51 
In-kind contributions 

1. Věcné příspěvky veřejného nebo soukromého 
příjemce jsou způsobilými výdaji, pokud splňují tyto 
podmínky: 

1. In-kind contributions of a public or private 
beneficiary shall be eligible expenditure if they fulfil 
the following conditions: 

a) jde o poskytnutí pozemků nebo nemovitostí, 
vybavení nebo surovin, o výzkumnou nebo 
odbornou činnost nebo neplacenou dobrovolnou 
práci; 

a) they consist of the provision of land or real 
estate, equipment or raw materials, research or 
professional work or unpaid voluntary work; 

b) jejich hodnota může být zjištěna nezávislým 
odhadem a může být předmětem auditu. 

b) their value can be independently assessed and 
audited. 

2. V případě poskytnutí pozemků nebo nemovitosti je 
hodnota potvrzena nezávislým odborným odhadcem 
nebo jiným schváleným úředním subjektem. 

2. In the case of the provision of land or real estate, the 
value shall be certified by an independent qualified 
valuer or duly authorised official body. 

3. U neplacené dobrovolné práce se hodnota práce 
určuje na základě doby potřebné k jejímu vykonání 
a hodinové a denní sazby za obdobnou práci. 

3. In the case of unpaid voluntary work, the value of 
that work shall be determined taking into account the 
time spent and the hourly and daily rates of 
remuneration for equivalent work. 

Článek 52 
Režijní náklady 

Article 52 
Overheads 

Režijní náklady jsou způsobilé, pokud se zakládají 
na skutečných výdajích souvisejících s prováděním 
dané operace nebo na průměrných skutečných 
výdajích souvisejících s operací stejného druhu. 
Paušální sazby založené na průměrných nákladech 
nesmí přesáhnout 25 % těch přímých nákladů 
na operaci, které mohou ovlivnit výši režijních 
nákladů. Výpočet paušálních sazeb se řádně 
dokumentuje a pravidelně reviduje. 

Overheads shall be eligible provided that they are 
based on real costs attributable to the implementation 
of the operation concerned or on the average real costs 
attributable to operations of the same type. Flat rates 
based on average costs may not exceed 25 % of those 
direct costs of an operation which can affect the level 
of overheads. The calculation of flat rates shall be 
properly documented and periodically reviewed. 
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První a druhý pododstavec se vztahuje pouze 
na operace schválené před 13. října 2009, v jejichž 
případě členské státy nevyužily možnosti stanovené 
v čl. 7 odst. 4 bodě i) nařízení (ES) č. 1080/2006. 

The first and second paragraphs shall only apply to 
operations approved before 13 October 2009 and 
where the option available to Member States in 
Article 7 (4) (i) of Regulation (EC) No 1080/2006 has 
not been exercised. 

Článek 53 
Odpisy 

Article 53 
Depreciation 

Odpisy odpisovatelného majetku přímo použitého 
na operaci a vynaloženého v období jejího 
spolufinancování jsou způsobilé, pokud akvizice 
majetku není vykázaná jako způsobilý náklad. 

The depreciation expenditure of depreciable assets 
directly used for an operation, and incurred during the 
period of its co-financing, shall be eligible, provided 
that the acquisition of the assets is not declared as 
eligible expenditure. 

KAPITOLA IV 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

CHAPTER IV 
FINAL PROVISIONS 

Článek 54 
Zrušení 

Article 54 
Repeal 

1. Zrušují se nařízení (ES) č. 1681/94, (ES) 
č. 1159/2000, (ES) č. 1685/2000, (ES) č. 438/2001 
a (ES) č. 448/2001. 

1. Regulations (EC) No 1681/94, (EC) No 1159/2000, 
(EC) No 1685/2000, (EC) No 438/2001 and (EC) 
No 448/2001 are hereby repealed. 

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy 
na toto nařízení. 

References to the repealed Regulations shall be 
construed as references to this Regulation. 

Ustanovení zrušených nařízení se nadále použijí 
na podporu schválenou podle nařízení (ES) 
č. 1260/1999. 

The provisions of the repealed Regulations shall 
continue to apply to assistance approved pursuant to 
Regulation (EC) No 1260/1999. 

2. Zrušují se nařízení (ES) č. 1831/94, (ES) 
č. 1386/2002, (ES) č. 16/2003 a (ES) č. 621/2004. 

2. Regulations (EC) No 1831/94, (EC) No 1386/2002, 
(EC) No 16/2003 and (EC) No 621/2004 are hereby 
repealed. 

Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy 
na toto nařízení. 

References to the repealed Regulations shall be 
construed as references to this Regulation. 

Ustanovení zrušených nařízení se nadále použíjí 
na rozhodnutí přijatá podle nařízení (ES) č. 1164/94. 

The provisions of the repealed Regulations shall 
continue to apply to decisions adopted pursuant to 
Regulation (EC) No 1164/94. 

Článek 55 
Vstup v platnost 

Article 55 
Entry into force 

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po 
vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. 

This Regulation shall enter into force on the 20th day 
following its publication in the Official Journal of the 
European Union. 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo 
použitelné ve všech členských státech. 

This Regulation shall be binding in its entirety and 
directly applicable in all Member States. 
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PŘÍLOHA I 
NÁVOD NA VYTVOŘENÍ ZNAKU 

A DEFINICE STANDARDNÍCH BAREV 

ANNEX I 
INSTRUCTIONS FOR CREATING THE 
EMBLEM AND A DEFINITION OF THE 

STANDARD COLOURS 

OBRAZNÝ POPIS SYMBOLIC DESCRIPTION 
Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré 
oblohy kruh, který představuje jednotu národů Evropy. 
Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je 
symbolem dokonalosti a jednoty. 

Against a background of blue sky, twelve golden stars 
form a circle representing the union of the peoples of 
Europe. The number of stars is fixed, twelve being the 
symbol of perfection and unity. 

 

HERALDICKÝ POPIS HERALDIC DESCRIPTION 
Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém 
poli, jejich špičky se nedotýkají. 

On an azure field a circle of twelve golden mullets, 
their points not touching. 

GEOMETRICKÝ POPIS GEOMETRIC DESCRIPTION 

 

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka se 
rovná jeden a půl výšky vlajky. Dvanáct zlatých hvězd 
je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného 
kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček 
obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky 
vlajky. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny 
na obvodu nevyznačeného kruhu a jejich poloměr se 
rovná osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy 
směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další 
jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky. 
Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny 
v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný. 

The emblem has the form of a blue rectangular flag of 
which the fly is one-and- a-half times the length of the 
hoist. Twelve gold stars situated at equal intervals 
form an invisible circle whose centre is the point of 
intersection of the diagonals of the rectangle. The 
radius of the circle is equal to one third of the height 
of the hoist. Each of the stars has five points which are 
situated on the circumference of an invisible circle 
whose radius is equal to 1/18th of the height of the 
hoist. All the stars are upright, i. e. with one point 
vertical and two points in a straight line at right angles 
to the mast. The circle is arranged so that the stars 
appear in the position of the hours on the face of 
a clock. Their number is invariable. 



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 54 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

PŘEDEPSANÉ BARVY REGULATION COLOURS 
Znak má následující barevné provedení: The emblem is in the following colours: 

• Pantone Reflex Blue pro 
povrch obdélníku, 

  

• PANTONE REFLEX BLUE 
for the surface of the rectangle; 

• Pantone Yellow pro hvězdy. • PANTONE YELLOW for the 
stars. 

ČTYŘBAREVNÝ PROCES FOUR-COLOUR PROCESS 
Použije-li se čtyřbarevný proces, je nutné vytvořit dvě 
standardní barvy pomocí čtyř barev čtyřbarevného 
procesu. 

If the four-colour process is used, recreate the two 
standard colours by using the four colours of the four-
colour process. 

• Pantone Yellow se získá použitím stoprocentní 
„Process Yellow“. 

• PANTONE YELLOW is obtained by 
using 100 % ‘Process Yellow’. 

• Pantone Reflex Blue se získá smícháním 
stoprocentní „Process Cyan“ a osmdesátiprocentní 
„Process Magenta“. 

• PANTONE REFLEX BLUE is obtained by 
mixing 100 % ‘Process Cyan’ and 80 % ‘Process 
Magenta’. 

INTERNET INTERNET 
Barva PANTONE REFLEX BLUE odpovídá 
na internetové paletě barvě 
RGB: 0/51/153 (hexadecimálně: 003399) 
a PANTONE YELLOW odpovídá na internetové 
paletě barvě RGB: 255/204/0 (hexadecimálně: 
FFCC00). 

PANTONE REFLEX BLUE corresponds in the web-
palette colour RGB: 0/51/153 (hexadecimal: 003399) 
and PANTONE YELLOW corresponds in the web-
palette colour RGB: 255/204/0 (hexadecimal: 
FFCC00). 

POSTUP PŘI JEDNOBAREVNÉM ZOBRAZENÍ MONOCHROME REPRODUCTION PROCESS 

 

Při použití černé barvy ohraničte obdélník černě 
a vytiskněte hvězdy černě na bílém pozadí. 

Using black, outline the rectangle in black and print 
the stars in black on white. 
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Při použití modré barvy (reflexní modrá) ji aplikujte 
jako stoprocentní barvu a hvězdy zobrazte negativní 
bílou. 

Using blue (Reflex Blue), use 100 % with the stars 
reproduced in negative white. 

ZOBRAZENÍ NA BAREVNÉM POZADÍ REPRODUCTION ON A COLOURED 
BACKGROUND 

Musí-li být vícebarevné pozadí použito, je třeba 
obdélník ohraničit bílým pruhem o tloušťce rovnající 
se 1/25 výšky obdélníku. 

If there is no alternative to a coloured background, put 
a white border around the rectangle, the width of the 
border being 1/25th of the height of the rectangle. 
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PŘÍLOHA II 
KATEGORIZACE POMOCI z FONDŮ23 

PRO OBDOBÍ 2007–2013 

ANNEX II 
CATEGORISATION OF FUNDS23 

ASSISTANCE FOR 2007-2013 

Část A: Kódy podle dimenzí Part A: Codes by dimension 

TABULKA 1:  
KÓDY DIMENZE „PRIORITNÍ TÉMA“ 

TABLE 1:  
CODES FOR THE PRIORITY THEME 

DIMENSION 
 

Kód Prioritní téma Code Priority theme 

Výzkum a technologický rozvoj, inovace 
a podnikání 

Research and technological development (R&TD), 
innovation and entrepreneurship 

01 Činnost v oblasti výzkumu a technologického 
rozvoje ve výzkumných střediscích 

01 R&TD activities in research centres 

02 Infrastruktura pro výzkum a technologický 
rozvoj (včetně zařízení, nástrojů 
a vysokorychlostních počítačových sítí 
propojujících výzkumná střediska) a odborná 
střediska pro specifické technologie 

02 R&TD infrastructure (including physical 
plant, instrumentation and high-speed 
computer networks linking research centres) 
and centres of competence in a specific 
technology 

03 Přenos technologií a zdokonalení sítí 
spolupráce mezi malými podniky navzájem, 
mezi malými podniky a dalšími podniky 
a univerzitami, institucemi postsekundárního 
vzdělávání všech druhů, regionálními orgány, 
výzkumnými středisky a vědeckými 
a technologickými středisky (vědecké 
a technologické parky, technická střediska 
atd.) 

03 Technology transfer and improvement of 
cooperation networks between small 
businesses (SMEs), between these and other 
businesses and universities, post-secondary 
education establishments of all kinds, regional 
authorities, research centres and scientific and 
technological poles (scientific and 
technological parks, technopoles, etc.) 

04 Pomoc pro výzkum a technologický rozvoj, 
zejména v malých a středních podnicích 
(včetně přístupu ke službám v oblasti 
výzkumu a technologického rozvoje 
ve výzkumných střediscích) 

04 Assistance to R&TD, particularly in SMEs 
(including access to R&TD services in 
research centres) 

05 Pokročilé podpůrné služby pro podniky 
a skupiny podniků 

05 Advanced support services for firms and 
groups of firms 

06 Pomoc malým a středním podnikům při 
prosazování výrobků a výrobních postupů 
šetrných k životnímu prostředí (zavádění 
účinných environmentálních systémů řízení, 
přijímání a využívání technologií 
zabraňujících znečišťování, začlenění čistých 
technologií do výroby podniku) 

06 Assistance to SMEs for the promotion of 
environmentally-friendly products and 
production processes (introduction of effective 
environment managing system, adoption and 
use of pollution prevention technologies, 
integration of clean technologies into firm 
production) 

07 Investice do podniků přímo spojených 
s výzkumem a inovacemi (inovační 
technologie, zakládání nových podniků 
univerzitami, existující střediska výzkumu 
a technologického rozvoje a podniky atd.) 

07 Investment in firms directly linked to research 
and innovation (innovative technologies, 
establishment of new firms by universities, 
existing R&TD centres and firms, etc.) 

08 Ostatní investice do podniků 08 Other investment in firms 

                                                           
23 Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond.; 
EN: European Regional Development Fund, Cohesion Fund and European Social Fund. 
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Kód Prioritní téma Code Priority theme 

09 Ostatní opatření stimulující výzkum, inovace 
a podnikavost v malých a středních podnicích 

09 Other measures to stimulate research and 
innovation and entrepreneurship in SMEs 

Informační společnost Information society 

10 Telefonní infrastruktury (včetně 
širokopásmových sítí) 

10 Telephone infrastructures (including 
broadband networks) 

11 Informační a komunikační technologie 
(přístup, zabezpečení, interoperabilita, 
předcházení rizikům, výzkum, inovace, e-
obsah atd.) 

11 Information and communication technologies 
(access, security, interoperability, risk- 
prevention, research, innovation, e-content, 
etc.) 

12 Informační a komunikační technologie (TEN-
ICT) 

12 Information and communication technologies 
(TEN-ICT) 

13 Služby a aplikace pro občany (e-zdraví, e-
vláda, e-učení, e-začlenění atd.) 

13 Services and applications for the citizen (e-
health, e-government, e-learning, e-inclusion, 
etc.) 

14 Služby a aplikace pro malé a střední podniky 
(e-obchod, vzdělávání a odborná příprava, 
vytváření sítí atd.) 

14 Services and applications for SMEs (e-
commerce, education and training, 
networking, etc.) 

15 Ostatní opatření na zlepšení přístupu malých 
a středních podniků k informačním 
a komunikačním technologiím a na zlepšení 
jejich využívání těmito podniky 

15 Other measures for improving access to and 
efficient use of ICT by SMEs 

Přeprava Transport 

16 Železnice 16 Railways 

17 Železnice (TEN-T) 17 Railways (TEN-T) 

18 Mobilní majetek železnic 18 Mobile rail assets 

19 Mobilní majetek železnic (TEN-T) 19 Mobile rail assets (TEN-T) 

20 Dálnice a rychlostní komunikace 20 Motorways 

21 Dálnice a rychlostní komunikace (TEN-T) 21 Motorways (TEN-T) 

22 Státní silnice 22 National roads 

23 Regionální silnice/místní komunikace 23 Regional/local roads 

24 Cyklistické stezky 24 Cycle tracks 

25 Městská doprava 25 Urban transport 

26 Multimodální doprava 26 Multimodal transport 

27 Multimodální doprava (TEN-T) 27 Multimodal transport (TEN-T) 

28 Intelligent Transport Systems (inteligentní 
dopravní systémy) 

28 Intelligent transport systems 

29 Letiště 29 Airports 

30 Přístavy 30 Ports 
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Kód Prioritní téma Code Priority theme 

31 Vnitrozemské vodní cesty (regionální 
a místní) 

31 Inland waterways (regional and local) 

32 Vnitrozemské vodní cesty (TEN-T) 32 Inland waterways (TEN-T) 

Energie Energy 

33 Elektřina 33 Electricity 

34 Elektřina (TEN-E) 34 Electricity (TEN-E) 

35 Zemní plyn 35 Natural gas 

36 Zemní plyn (TEN-E) 36 Natural gas (TEN-E) 

37 Ropné produkty 37 Petroleum products 

38 Ropné produkty (TEN-E) 38 Petroleum products (TEN-E) 

39 Obnovitelná energie: vítr 39 Renewable energy: wind 

40 Obnovitelná energie: solární 40 Renewable energy: solar 

41 Obnovitelná energie: biomasa 41 Renewable energy: biomass 

42 Obnovitelná energie: hydroelektrická, 
geotermální a další 

42 Renewable energy: hydroelectric, geothermal 
and other 

43 Energetická účinnost, kogenerace, 
hospodaření s energií 

43 Energy efficiency, co-generation, energy 
management 

Ochrana životního prostředí a předcházení rizikům Environmental protection and risk prevention 

44 Nakládání s domácím a průmyslovým 
odpadem 

44 Management of household and industrial 
waste 

45 Hospodaření s vodou a její rozvod (pitná 
voda) 

45 Management and distribution of water 
(drinking water) 

46 Úprava vody (odpadní voda) 46 Water treatment (waste water) 

47 Kvalita ovzduší 47 Air quality 

48 Integrovaná prevence a kontrola znečištění 48 Integrated prevention and pollution control 

49 Zmírnění a přizpůsobení se klimatickým 
změnám 

49 Mitigation and adaptation to climate change 

50 Sanace průmyslových areálů a kontaminované 
půdy 

50 Rehabilitation of industrial sites and 
contaminated land 

51 Podpora biodiverzity a ochrany přírody 
(včetně projektu Natura 2000) 

51 Promotion of biodiversity and nature 
protection (including NATURA 2000) 

52 Podpora čisté městské dopravy 52 Promotion of clean urban transport 

53 Předcházení rizikům (včetně návrhu 
a provedení plánů a opatření na předcházení 
přírodním a technologickým rizikům a jejich 
řízení) 

53 Risk prevention (including the drafting and 
implementation of plans and measures to 
prevent and manage natural and technological 
risks) 
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Kód Prioritní téma Code Priority theme 

54 Jiná opatření na ochranu životního prostředí 
a předcházení rizikům 

54 Other measures to preserve the environment 
and prevent risks 

Cestovní ruch Tourism 

55 Propagace přírodního bohatství 55 Promotion of natural assets 

56 Ochrana a rozvoj přírodního dědictví 56 Protection and development of natural 
heritage 

57 Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu 57 Other assistance to improve tourist services 

Kultura Culture 

58 Ochrana a zachování kulturního dědictví 58 Protection and preservation of the cultural 
heritage 

59 Rozvoj kulturní infrastruktury 59 Development of cultural infrastructure 

60 Jiná podpora zlepšení kulturních služeb 60 Other assistance to improve cultural services 

Obnova měst a venkova Urban and rural regeneration 

61 Integrované projekty pro obnovu měst 
a venkova 

61 Integrated projects for urban and rural 
regeneration 

Zvyšování přizpůsobivosti pracovníků 
a společností, podniků a podnikatelů 

Increasing the adaptability of workers and firms, 
enterprises and entrepreneurs 

62 Vytváření systémů a strategií celoživotního 
vzdělávání v podnicích; odborná příprava 
a služby pro zaměstnance pro zvýšení jejich 
přizpůsobivosti změnám; podpora podnikání 
a inovací 

62 Development of life-long learning systems 
and strategies in firms; training and services 
for employees to step up their adaptability to 
change; promoting entrepreneurship and 
innovation 

63 Vytváření a šíření inovačních 
a produktivnějších způsobů organizace práce 

63 Design and dissemination of innovative and 
more productive ways of organising work 

64 Rozvoj specifických služeb pro zaměstnanost, 
odbornou přípravu a podporu souvisejících 
s restrukturalizací sektorů a podniků 
a vytváření systémů na předvídání 
hospodářských změn a budoucích požadavků 
na pracovní místa a dovednosti 

64 Development of specific services for 
employment, training and support in 
connection with restructuring of sectors and 
firms, and development of systems for 
anticipating economic changes and future 
requirements in terms of jobs and skills 

Zlepšování přístupu k zaměstnání a udržitelnost Improving access to employment and sustainability 

65 Modernizace a posilování institucí trhu práce 65 Modernisation and strengthening labour 
market institutions 

66 Provádění aktivních a preventivních opatření 
na pracovním trhu 

66 Implementing active and preventive measures 
on the labour market 

67 Opatření na podporu aktivního stárnutí 
a prodlužování pracovního života 

67 Measures encouraging active ageing and 
prolonging working lives 

68 Podpora samostatné výdělečné činnosti 
a zakládání podniků 

68 Support for self-employment and business 
start-up 
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Kód Prioritní téma Code Priority theme 

69 Opatření na zlepšení přístupu k zaměstnání 
a ke zvýšení udržitelné zaměstnanosti žen 
a udržitelného postupu žen v zaměstnání 
za účelem snížení segregace podle pohlaví 
na trhu práce a sladění pracovního 
a soukromého života, například usnadnění 
přístupu k péči o děti a péči o závislé osoby 

69 Measures to improve access to employment 
and increase sustainable participation and 
progress of women in employment to reduce 
gender-based segregation in the labour 
market, and to reconcile work and private life, 
such as facilitating access to childcare and 
care for dependent persons 

70 Zvláštní opatření na zvýšení účasti 
přistěhovalců na pracovním trhu, a tím 
na posílení jejich sociálního začlenění 

70 Specific action to increase migrants’ 
participation in employment and thereby 
strengthen their social integration 

Zlepšování sociálního začlenění znevýhodněných 
osob 

Improving the social inclusion of less-favoured 
persons 

71 Cesty k integraci a znovuzapojení 
znevýhodněných osob na trh práce; boj proti 
diskriminaci v přístupu na trh práce a 
v profesním postupu a podpora kladného 
přístupu k rozmanitosti v zaměstnání 

71 Pathways to integration and re-entry into 
employment for disadvantaged people; 
combating discrimination in accessing and 
progressing in the labour market and 
promoting acceptance of diversity at the 
workplace 

Posílení lidského kapitálu Improving human capital 

72 Navrhování, zavádění a provádění reforem 
systémů vzdělávání a odborné přípravy 
s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování 
významu základního a odborného vzdělávání 
a odborné přípravy na trhu práce a neustálé 
zlepšování dovedností vzdělávacích 
pracovníků s ohledem na inovace a znalostní 
ekonomiku 

72 Design, introduction and implementation of 
reforms in education and training systems in 
order to develop employability, improving the 
labour market relevance of initial and 
vocational education and training, updating 
skills of training personnel with a view to 
innovation and a knowledge based economy 

73 Opatření na zvýšení celoživotní účasti 
na vzdělávání a odborné přípravě, mimo jiné 
prostřednictvím opatření zaměřených 
na snížení počtu osob s nedokončeným 
vzděláním, ukončení rozdělování předmětů 
na základě rozdílů mezi muži a ženami 
a zvyšování dostupnosti a kvality základního, 
odborného a terciárního vzdělávání a odborné 
přípravy 

73 Measures to increase participation in 
education and training throughout the life-
cycle, including through action to achieve 
a reduction in early school leaving, gender-
based segregation of subjects and increased 
access to and quality of initial vocational and 
tertiary education and training 

74 Rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu 
a inovací, především prostřednictvím 
postgraduálního studia a odborné přípravy 
výzkumných pracovníků a spolupráce v rámci 
sítí mezi univerzitami, výzkumnými středisky 
a podniky 

74 Developing human potential in the field of 
research and innovation, in particular through 
post-graduate studies and training of 
researchers, and networking activities between 
universities, research centres and businesses 

Investice do sociální infrastruktury Investment in social infrastructure 

75 Vzdělávací infrastruktura 75 Education infrastructure 

76 Zdravotní infrastruktura 76 Health infrastructure 

77 Infrastruktura péče o děti 77 Childcare infrastructure 

78 Bytová infrastruktura 78 Housing infrastructure 
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Kód Prioritní téma Code Priority theme 

79 Jiná sociální infrastruktura 79 Other social infrastructure 

Využití reforem v oblasti zaměstnanosti a začlenění Mobilisation for reforms in the fields of 
employment and inclusion 

80 Podpora partnerství, paktů a iniciativ 
prostřednictvím vytváření sítí spolupráce 
důležitých zúčastněných stran 

80 Promoting partnerships, pacts and initiatives 
through the networking of relevant 
stakeholders 

Posilování institucionální kapacity na celostátní, 
regionální a místní úrovni 

Strengthening institutional capacity at national, 
regional and local level 

81 Mechanismy lepšího vytváření, monitorování 
a hodnocení dobrých politik a programů 
na celostátní, regionální a místní úrovni, 
budování kapacit pro provádění politik 
a programů 

81 Mechanisms for improving good policy and 
programme design, monitoring and evaluation 
at national, regional and local level, capacity 
building in the delivery of policies and 
programmes. 

Snížení doprovodných nákladů bránících rozvoji 
nejvzdálenějších regionů 

Reduction of additional costs hindering the 
outermost regions development 

82 Kompenzace jakýchkoli dodatečných nákladů 
způsobených nedostatečnou dostupností 
a roztříštěností území 

82 Compensation of any additional costs due to 
accessibility deficit and territorial 
fragmentation 

83 Specifické činnosti určené ke kompenzaci 
dodatečných nákladů způsobených faktory 
velikosti trhu 

83 Specific action addressed to compensate 
additional costs due to size market factors 

84 Podpora na kompenzaci dodatečných nákladů 
způsobených klimatickými podmínkami 
a nepřístupným povrchem 

84 Support to compensate additional costs due to 
climate conditions and relief difficulties 

Technická pomoc Technical assistance 

85 Příprava, provádění, monitorování a kontrola 85 Preparation, implementation, monitoring and 
inspection 

86 Hodnocení a studie; informace a komunikace 86 Evaluation and studies; information and 
communication 

 

TABULKA 2:  
KÓDY DIMENZE „FORMA FINANCOVÁNÍ“ 

TABLE 2:  
CODES FOR THE FORM OF FINANCE 

DIMENSION 

Kód Forma financování Code Form of finance 

01 Nevratná pomoc 01 Non-repayable aid 

02 Pomoc (úvěry, úrokové dotace, záruky) 02 Aid (loan, interest subsidy, guarantees) 

03 Rizikový kapitál (účast, fondy rizikového 
kapitálu) 

03 Venture capital (participation, venture-capital 
fund) 

04 Ostatní formy financování 04 Other forms of finance 
 



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 62 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

TABULKA 3:  
KÓDY DIMENZE „DRUH ÚZEMÍ“ 

TABLE 3:  
CODES FOR THE TERRITORIAL DIMENSION 

Kód Druh území Code Territory type 

01 Město 01 Urban 

02 Hory 02 Mountains 

03 Ostrovy 03 Islands 

04 Řídce a velmi řídce osídlené oblasti 04 Sparsely and very sparsely populated areas 

05 Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy 
a řídce nebo velmi řídce osídlené oblasti) 

05 Rural areas (other than mountains, islands or 
sparsely and very sparsely populated areas) 

06 Bývalé vnější hranice EU (po 30. dubnu 2004) 06 Former EU external borders 
(after 30 April 2004) 

07 Nejodlehlejší regiony 07 Outermost region 

08 Oblast přeshraniční spolupráce 08 Cross-border cooperation area 

09 Oblast nadnárodní spolupráce 09 Transnational cooperation area 

10 Oblast meziregionální spolupráce 10 Inter-regional cooperation area 

00 Nevztahuje se 00 Not applicable 
 

TABULKA 4:  
KÓDY DIMENZE „HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST“ 

TABLE 4:  
CODES FOR THE ECONOMIC ACTIVITY 

DIMENSION 
 

Kód Hospodářská činnost (*) Code Economic activity (*) 

01 Zemědělství, myslivost a lesnictví 01 Agriculture, hunting and forestry 

02 Rybolov 02 Fishing 

03 Výroba potravinářských výrobků a nápojů 03 Manufacture of food products and beverages 

04 Výroba textilií, textilních výrobků 04 Manufacture of textiles and textile products 

05 Výroba dopravních prostředků a zařízení 05 Manufacture of transport equipment 

06 Nespecifikovaná výrobní odvětví 06 Unspecified manufacturing industries 

07 Těžba energetických surovin 07 Mining and quarrying of energy producing 
materials 

08 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé 
vody 

08 Electricity, gas, steam and hot water supply 

09 Shromažďování, čištění a rozvod vody 09 Collection, purification and distribution of 
water 

10 Pošty a telekomunikace 10 Post and telecommunications 

11 Přeprava 11 Transport 

12 Výstavba 12 Construction 

13 Velkoobchod a maloobchod 13 Wholesale and retail trade 
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Kód Hospodářská činnost (*) Code Economic activity (*) 

14 Pohostinství a ubytovací služby 14 Hotels and restaurants 

15 Finanční zprostředkování 15 Financial intermediation 

16 Činnosti v oblasti nemovitostí, pronájmu 
a podnikatelské činnosti 

16 Real estate, renting and business activities 

17 Veřejná správa 17 Public administration 

18 Vzdělávání 18 Education 

19 Činnosti týkající se lidského zdraví 19 Human health activities 

20 Sociální práce, veřejné, sociální a osobní 
služby 

20 Social work, community, social and personal 
services 

21 Činnosti týkající se životního prostředí 21 Activities linked to the environment 

22 Jiné nespecifikované služby 22 Other unspecified services 

00 Nevztahuje se 00 Not applicable 

(*) Vychází ze statistické klasifikace ekonomických činností 
v Evropském společenství (NACE Rev. 1); nařízení (ES) 
č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001, kterým se mění nařízení (EHS) 
č. 3037/90 ze dne 9. října 1990. 

(*) Based on the statistical classification of economic activities in the 
European Community (NACE Rev. 1); Regulation (EC) 
No 29/2002 of 19 December 2001 amending Regulation (EEC) 
No 3037/90 of 9 October 1990. 

 

TABULKA 5:  
KÓDY DIMENZE „UMÍSTĚNÍ“ 

TABLE 5:  
CODES FOR THE LOCATION DIMENSION 

Kód Umístění (*) Code Location (*) 

 Kód regionu nebo oblasti, kde je operace 
umístěna/kde se provádí (úroveň NUTS (**) 
nebo případně jiná, např. přeshraniční, 
nadnárodní, meziregionální) 

  Code of region or area where operation is 
located/carried out (NUTS Level (**) or other, 
if appropriate, eg: cross-border, transnational, 
inter-regional) 

     

     

     
(*) Příloha III a kolonka 4.  
(**) Kódy této dimenze viz klasifikace územních statistických 
jednotek (NUTS), jež se nachází v příloze nařízení (ES) 
č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 ve znění nařízení (ES) 
č. 1888/2005 ze dne 26. října 2005. 

(*) Field 4 of Annex IIIA.  
(**) The codes for this dimension may be found in the Nomenclature 
of Territorial Units for Statistics (NUTS) which appears in the Annex 
to Regulation (EC) No 1059/2003 of 26 May 2003, as amended by 
Regulation (EC) No 1888/2005 of 26 October 2005. 

 

Část B: Orientační rozdělení příspěvku Společenství 
podle kategorie v operačním programu 

Part B: Indicative breakdown of the Community 
contribution by category in the operational 

programme 

Referenční číslo Komise: …………… Commission reference No: …………… 

Název programu:…………… Name of the programme: …………… 

Datum posledního rozhodnutí Komise o daném 
operačním programu: …/…/… 

Date of the last Commission decision for the 
operational programme concerned: …/…/… 
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(v EUR) (in EUR) 

Dimenze 1 
Prioritní téma 

Dimenze 2 
Forma financování 

Dimenze 3 
Druh území 

Dimension 1  
Priority theme 

Dimension 2  
Form of finance 

Dimension 3  
Territory 

Kód (*) Částka 
(**) Kód (*) Částka 

(**) Kód (*) Částka 
(**) Code (*) Amount 

(**) Code (*) Amount 
(**) Code (*) Amount 

(**) 

            

Celkem  Celkem  Celkem  Total  Total  Total  

(*) Kategorie by měly mít kód pro každou dimenzi za použití 
standardní klasifikace.  
(**) Odhadovaná výše příspěvku Společenství na každou kategorii. 

(*) The categories should be coded for each dimension using the 
standard classification.  
(**) Estimated amount of the Community contribution for each 
category. 

 

Část C: Kumulativní rozdělení přídělů z příspěvku 
Společenství podle kategorií ve výroční a závěrečné 

zprávě o provádění 

Part C: Cumulative breakdown of allocations of the 
Community contribution by category in the annual 

and final report on implementation 

Referenční číslo Komise: …………… Commission reference No: …………… 

Název programu:…………… Name of the programme: …………… 

Datum posledního rozhodnutí Komise o daném 
operačním programu: …/…/… 

Date of the last Commission decision for the 
operational programme concerned: …/…/… 

Kombinace kódů dimenzí 1 až 5 Combination of codes of dimensions 1 to 5  
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Amount 
(**) 

            

    Celkem      Total  

(*) Kategorie by měly mít kód pro každou dimenzi za použití 
standardní klasifikace 
(**) Přidělená výše příspěvku Společenství pro každou kombinaci 
kategorií. 

(*) The categories should be coded for each dimension using the 
standard classification.  
(**) Allocated amount of the Community contribution for each 
combination of categories. 
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PŘÍLOHA III 
SEZNAM ÚDAJŮ O OPERACÍCH, 

KTERÉ JE TŘEBA KOMISI 
NA VYŽÁDÁNÍ SDĚLIT PRO ÚČELY 

KONTROL DOKUMENTACE 
A KONTROL NA MÍSTĚ PODLE 

ČLÁNKU 14 

ANNEX III 
LIST OF DATA ON OPERATIONS TO 

BE COMMUNICATED ON REQUEST TO 
THE COMMISSION FOR THE 

PURPOSE OF DOCUMENTARY AND 
ON-THE-SPOT CHECKS PURSUANT 

TO ARTICLE 14 

A. Údaje o operacích (podle rozhodnutí o schválení 
v pozměněném znění) 

A. Data on operations (as per approval decision, as 
amended) 

Pole 1. Číslo kódu CCI operačního programu Field 1. Operational programme CCI code 

Pole 2. Číslo priority Field 2. Number of priority 

Pole 3. Název fondu Field 3. Name of fund 

Pole 4. Kód regionu nebo oblasti, kde je operace 
umístěna/kde se provádí (úroveň NUTS 
nebo případně jiná úroveň) 

Field 4. Code of region or area where operation is 
located/carried out (NUTS Level or other, 
if appropriate) 

Pole 5. Certifikační orgán Field 5. Certifying authority 

Pole 6. Řídící orgán Field 6. Managing authority 

Pole 7. Zprostředkující subjekt, který případně 
vykazuje výdaje certifikačnímu orgánu 

Field 7. Intermediate body that declares 
expenditure to certifying authority, if 
applicable 

Pole 8. Zvláštní číslo kódu operace Field 8. Unique code number of operation 

Pole 9. Krátký popis operace Field 9. Short description of operation 

Pole 10. Datum zahájení operace Field 10. Starting date of operation 

Pole 11. Datum ukončení operace Field 11. Completion date of operation 

Pole 12. Orgán vydávající rozhodnutí o schválení Field 12. Body issuing approval decision 

Pole 13. Datum schválení Field 13. Approval date 

Pole 14. Odkaz na příjemce Field 14. Reference of beneficiary 

Pole 15. Měna (jiná než euro) Field 15. Currency (if not euro) 

Pole 16.  Field 16.  

Pole 17. Celková výše způsobilých výdajů, které 
mají být vynaloženy příjemci 

Field 17. Total amount of eligible expenditure to be 
paid by beneficiaries 

Pole 18. Příslušný příspěvek z veřejných zdrojů Field 18. Corresponding public contribution 

Pole 19.  Field 19.  

B. Výdaje vykázané na operaci B. Expenditure declared on operation  

Pole 20. Interní referenční číslo poslední žádosti 
o úhradu z operace 

Field 20. Internal reference number of last 
application for reimbursement from 
operation 
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Pole 21. Datum vložení poslední žádosti o úhradu 
z operace do monitorovacího systému 

Field 21. Date on which last application for 
reimbursement from operation was entered 
into monitoring system 

Pole 22. Celková výše způsobilých výdajů 
vynaložených příjemci a vykázaných 
v poslední žádosti o úhradu z operace 
vložené do monitorovacího systému 

Field 22. Total amount of eligible expenditure paid 
by beneficiaries and declared in last 
application for reimbursement from 
operation entered into monitoring system 

Pole 23. Celková výše způsobilých výdajů 
vynaložených příjemci, v jejichž případě 
byly podány žádosti o úhradu 

Field 23. Total amount of eligible expenditure paid 
by beneficiaries for which applications for 
reimbursement have been made 

Pole 24. Umístění podrobných podkladů k žádosti, 
pokud nejsou uloženy v sídle příjemce 

Field 24. Location of detailed supporting documents 
for claim if not on premises of beneficiary 

Pole 25. Výdaje spojené s ERDF na operační 
programy spolufinancované ESF (*) 

Field 25. ERDF-related expenditure for operational 
programmes co-financed by ESF (*) 

Pole 26. Výdaje spojené s ESF na operační 
programy spolufinancované ERDF (**) 

Field 26. ESF-related expenditure for operational 
programmes co-financed by ERDF (**) 

Pole 27. Výdaje vynaložené v oblastech, které 
přiléhají k způsobilým oblastem 
(přeshraniční spolupráce) (***) 

Field 27. Expenditure paid in areas adjacent to the 
eligible areas (cross border cooperation) 
(***) 

Pole 28. Výdaje vynaložené partnery sídlícími mimo 
oblast (nadnárodní spolupráce) (×) 

Field 28. Expenditure paid by partners located 
outside the area (transnational cooperation) 
(×) 

Pole 29. Výdaje vynaložené vně Společenství 
(přeshraniční, nadnárodní a meziregionální 
spolupráce) (××) 

Field 29. Expenditure paid outside the Community 
(cross-border, transnational and 
interregional cooperation) (××) 

Pole 30. Výdaje za nákup pozemků (×××) Field 30. Expenditure paid for the purchase of land 
(×××) 

Pole 31. Výdaje za bydlení (#) Field 31. Expenditure paid for housing (#) 

Pole 32. Výdaje za nepřímé náklady/režijní náklady 
vykázané paušální sazbou, náklady 
v paušální sazbě vypočítané na základě 
standardního sazebníku jednotkových 
nákladů a paušální částky (##) 

Field 32. Expenditure paid for indirect 
costs/overheads declared on a flat rate 
basis, flat rat costs calculated by 
application of standard scale of unit costs 
and lump sums (##) 

Pole 33. Příjmy odečtené od výdajů operace 
a zahrnuté do výkazu výdajů a žádosti 
o platbu 

Field 33. Revenue deducted from the expenditure of 
the operation and included in the statement 
of expenditure and application for payment 

Pole 34. Finanční opravy odečtené od výdajů 
operace a zahrnuté do výkazu výdajů 
a žádosti o platbu 

Field 34. Financial corrections deducted from the 
expenditure of the operation and included 
in the statement of expenditure and 
application for payment 

Pole 35. Celková výše způsobilých výdajů 
vykázaných na operaci a odpovídající 
příspěvek z veřejných zdrojů zahrnuté do 
výkazu výdajů zaslaného Komisi 
certifikačním orgánem (v eurech) 

Field 35. Total amount of eligible expenditure 
declared from operation and corresponding 
public contribution included in statement 
of expenditure sent to the Commission by 
certifying authority (in EUR) 



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 67 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

Pole 36. Celková výše způsobilých výdajů 
vykázaných na operaci a odpovídající 
příspěvek z veřejných zdrojů zahrnuté do 
výkazu výdajů zaslaného Komisi 
certifikačním orgánem (v národní měně) 

Field 36. Total amount of eligible expenditure 
declared from operation and corresponding 
public contribution included in statement 
of expenditure sent to the Commission by 
certifying authority (national currency) 

Pole 37. Datum posledního výkazu výdajů 
certifikačního orgánu obsahujícího výdaje 
na operaci 

Field 37. Date of last statement of expenditure of the 
certifying authority containing expenditure 
from operation 

Pole 38. Datum ověření, které bylo provedeno podle 
čl. 13 odst. 2 písm. b) 

Field 38. Date of verifications carried out pursuant 
to Article 13 (2) (b) 

Pole 39. Datum provedení auditů podle čl. 16 odst. 1 Field 39. Date of audits pursuant to Article 16 (1) 

Pole 40. Subjekt provádějící audit nebo ověřování Field 40. Body carrying out the audit or verification 

Pole 41.  Field 41.  

(*) Pole 25: vyplní se u operačních programů spolufinancovaných 
ESF, využije-li se možnosti uvedené v čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 nebo možnosti uvedené v článku 8 nařízení (ES) 
č. 1080/2006.  
(**) Pole 26: vyplní se u operačních programů spolufinancovaných 
ERDF, využije-li se možnosti uvedené v čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 nebo možnosti uvedené v článku 8 nařízení (ES) 
č. 1080/2006.  
(***) Čl. 21 odst. 1 nařízení (ES) č. 1080/2006.  
(×) Čl. 21 odst. 2 nařízení (ES) č. 1080/2006.  
(××) Čl. 21 odst. 3 nařízení (ES) č. 1080/2006.  
(×××) Čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1080/2006.  
(#) Čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1080/2006.  
(##) Článek 7 nařízení (ES) č. 1080/2006 a článek 11 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 (Úř. věst. 
L 210, 31. 7. 2006, s. 12). 

(*) Field 25: to be provided for operational programmes co-financed 
by ESF where use is made of the option referred to in Article 34 (2) 
of Regulation (EC) No 1083/2006 or of the option referred to in 
Article 8 of Regulation (EC) No 1080/2006.  
(**) Field 26 to be provided for operational programmes co-financed 
by ERDF where use is made of the option referred to in 
Article 34 (2) of Regulation (EC) No 1083/2006 or of the option 
referred to in Article 8 of Regulation (EC) No 1080/2006. 
(***) Article 21 (1) of Regulation (EC) No 1080/2006. 
(×) Article 21 (2) of Regulation (EC) No 1080/2006. 
(××) Article 21 (3) of Regulation (EC) No 1080/2006. 
(×××) Article 7 (1) (b) of Regulation (EC) No 1080/2006. 
(#) Article 7 (2) (c) of Regulation (EC) No 1080/2006 
(##) Article (7) of Regulation 1080/2006 and Article (11) of 
Regulation 1081/2006 of the European Parliament and of the Council 
(OJ L 210, 31. 7. 2006, p. 12). 
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PŘÍLOHA IV 
TECHNICKÉ PARAMETRY 

NAMÁTKOVÉHO STATISTICKÉHO 
VÝBĚRU VZORKŮ PODLE 

ČLÁNKU 17 (VÝBĚR VZORKŮ) 

ANNEX IV 
TECHNICAL PARAMETERS FOR 

RANDOM STATISTICAL SAMPLING 
PURSUANT TO 

ARTICLE 17 (SAMPLING) 

1. Díky metodě namátkového statistického výběru 
vzorků lze z výsledků auditů vzorku vyvodit závěry 
ohledně celkových výdajů, z nichž se vzorek vybral, 
a získat tak jistotu o chodu řídících a kontrolních 
systémů. 

1. A random statistical sampling method allows 
conclusions to be drawn from the results of audits of 
the sample on the overall expenditure from which the 
sample was taken, and hence provides evidence to 
obtain assurance on the functioning of the 
management and control systems. 

2. Jistota o chodu systémů je určována stupněm 
důvěry plynoucí ze závěrů auditů systému a auditů 
operací provedených na vzorku vybraném na základě 
metody namátkového statistického výběru vzorků. 
Aby auditní orgán získal velký stupeň jistoty a omezil 
tak riziko pro audit, měl by spojit výsledky auditů 
systému a auditů operací. Nejdříve auditní orgán 
vyhodnotí spolehlivost systémů (vysoká, průměrná 
nebo nízká spolehlivost), přičemž přihlédne 
k výsledkům auditů systémů, aby tak určil technické 
parametry výběru vzorků, zejména úroveň 
spolehlivosti a očekávanou chybovost. Členské státy 
mohou rovněž využívat výsledků zprávy o posouzení 
souladu podle čl. 71 odst. 2 nařízení 
(ES) 1083/2006. Při kombinaci výsledků auditů 
systémů a auditů operací, by se měla získat velký 
stupeň jistoty. Spolehlivost výběru vzorku by neměla 
být nižší než 60 % s maximální úrovní 
významnosti 2 %. U systému, který je hodnocen jako 
málo spolehlivý, by měla být spolehlivost výběru 
vzorku vyšší než 90 %. Auditní orgán by měl 
ve výroční kontrolní zprávě popsat způsob, jak dosáhl 
jistoty. 

2. The assurance provided on the functioning of the 
systems is determined by the degree of confidence 
resulting from the conclusions of the system audits 
and from the audits of operations in the sample 
selected by a random statistical sampling method. In 
order to obtain a high level of assurance, that is, 
a reduced audit risk, the audit authority should 
combine the results of system audits and audits of 
operations. The audit authority first evaluates the 
reliability of the systems (high, average or low) taking 
into account the results of systems audits, so as to 
determine the technical parameters of the sampling, in 
particular the confidence level and the expected error 
rate. Member States may also use the results of the 
report on the compliance assessment pursuant to 
Article 71 (2) of Regulation (EC) No 1083/2006. The 
combined level of assurance obtained from the 
systems audits and the audits of operations should be 
high. The confidence level used for sampling 
operations should not be less than 60 % with 
a maximum materiality level of 2 %. For a system 
evaluated as having low reliability, the confidence 
level used for sampling operations should not be 
below 90 %. The audit authority should describe in the 
annual control report the way assurance has been 
obtained. 

3. Spolehlivost řídících a kontrolních systémů se 
určuje za použití kritérií stanovených auditním 
orgánem pro audity systémů, které obsahují 
kvantifikativního hodnocení všech klíčových prvků 
systémů a zapojují hlavní orgány a zprostředkující 
subjekty podílející se na řízení a kontrole operačního 
programu. Záznam o provedeném posouzení se uloží 
do spisu o auditu. 

3. The reliability of management and control systems 
is determined using criteria established by the audit 
authority for systems audits, including a quantified 
assessment of all key elements of the systems and 
encompassing the main authorities and intermediate 
bodies participating in the management and control of 
the operational programme. A record of the 
assessments carried out is kept in the audit file. 

4. Pokud je řídící a kontrolní systém společný pro 
několik podobných operačních programů, například 
pro stejný fond, lze v souladu s čl. 71 odst. 4 nařízení 
(ES) č. 1083/2006 vybrat pro všechny programy 
dohromady pouze jeden vzorek zaručující stejné 
technické parametry spolehlivosti a úrovně 
významnosti a přihlížející ke stejné očekávané 
chybovosti, jak je uvedeno výše. 

4. Where the management and control system is 
common to a number of similar operational 
programmes, for example for the same Fund, in 
accordance with Article 71 (4) of Regulation (EC) 
No 1083/2006, a single sample guaranteeing the same 
technical parameters of confidence and materiality 
levels and taking into account the same expected rate 
of error, as indicated above, may be selected for all 
programmes together.  
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5. Pokud je počet operací pro daný referenční rok 
nedostatečný a neumožňuje použití statistické metody 
pro namátkový výběr vzorku, může se použít metoda 
nestatistická. Použitá metoda musí zajistit namátkový 
výběr vzorku. Velikost vzorku musí být stanovena 
s ohledem na stupeň jistoty zajištěné systémem a musí 
auditnímu orgánu umožnit vyvodit platné závěry 
(například nízké výběrové riziko) o účinném chodu 
systému. 

5. Where the number of operations for a given 
reference year is insufficient to allow the use of 
a statistical method for the random selection of the 
sample, a non- statistical method may be used. The 
method applied must ensure a random selection of the 
sample. The size of the sample must be determined 
taking into account the level of assurance provided by 
the system, and must be sufficient to enable the audit 
authority to draw valid conclusions (for example low 
sampling risk) on the effective functioning of the 
system. 
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PŘÍLOHA V 
VZOR AUDITNÍ STRATEGIE PODLE 
ČL. 62. ODST. 1 PÍSM. c) NAŘÍZENÍ 

(ES) č. 1083/2006 

ANNEX V 
MODEL AUDIT STRATEGY 

PURSUANT TO ARTICLE 62 (1)(c) OF 
REGULATION (EC) No 1083/2006 

1. ÚVOD 1. INTRODUCTION 
• Údaj o auditním orgánu odpovědném 
za vypracování auditní strategie a o jakýchkoli 
jiných subjektech, které se na něm podílely. 
Vysvětlení postupu pro vypracování auditní 
strategie. 

• Identification of the audit authority responsible 
for drawing up the audit strategy and of any other 
bodies which have contributed. Explanation of the 
procedure followed for drawing up the audit 
strategy. 

• Specifikaci celkových cílů auditní strategie. • Specification of the overall objectives of the audit 
strategy. 

• Vysvětlení funkcí a odpovědnosti auditního 
orgánu a jiných subjektů provádějících audity 
v rámci jeho odpovědnosti. 

• Explanation of the functions and responsibility of 
the audit authority and other bodies carrying out 
audits under its responsibility. 

• Údaj o nezávislosti auditního orgánu na řídícím 
orgánu a certifikačním orgánu. 

• Indication of the independence of the audit 
authority from the managing authority and 
certifying authority. 

• Potvrzení vydané auditním orgánem, že subjekty 
provádějící audity podle čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 1083/2006 mají potřebnou funkční nezávislost. 

• Confirmation by the audit authority that the 
bodies carrying out audits pursuant to 
Article 62 (3) of Regulation (EC) 
No 1083/2006 have the requisite functional 
independence. 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD a PŮSOBNOST 2. LEGAL BASIS AND SCOPE 
• Údaj o jakémkoli vnitrostátním regulačním rámci, 
jenž má vliv na auditní orgán a na jeho funkce. 

• Indication of any national regulatory framework 
that affects the audit authority and its functions. 

• Údaj o období, na něž se strategie vztahuje. • Indication of the period covered by the strategy. 

• Údaj o fondech, programech a oblastech, jichž se 
strategie týká. 

• Indication of the Funds, programmes and areas 
covered by the strategy. 

3. METODIKA 3. METHODOLOGY 
• Údaj o metodice auditu, která se použije, 
s přihlédnutím k mezinárodně uznávaným 
auditorským standardům (včetně INTOSAI, IFAC 
a IIA, ale i dalších), manuály pro audit a jiné 
specifické dokumenty. 

• Indication of the audit methodology to be 
followed taking account of internationally accepted 
audit standards (including, but not limited to, 
INTOSAI, IFAC and IIA), audit manuals and other 
specific documents. 

4. PŘÍSTUP k AUDITU a PRIORITY 4. AUDIT APPROACH AND PRIORITIES 
• Hranice významnosti pro účely plánování a pro 
podávání zpráv o nedostatcích. 

• Materiality thresholds for planning purposes and 
for reporting deficiencies. 

• Údaj o typech auditů, jež se mají provést (audity 
systémů, audity operací). 

• Indication of the types of audits to be carried out 
(system audits, audits of operations). 

• Pokud jde o audity systémů: • For system audits: 

a) specifikaci subjektu nebo subjektů 
odpovědných za audit; 

a) specification of the body or bodies 
responsible for the audit work; 

b) specifikaci subjektů, u nichž se provede 
audit; 

b) specification of the bodies to be audited; 
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c) údaj o jakýchkoli horizontálních otázkách, 
jichž se mají týkat audity systémů, jako je 
zadávání veřejných zakázek, státní podpora, 
požadavky na ochranu životního prostředí, 
rovné příležitosti a systémy IT. 

c) indication of any horizontal issues to be 
covered by the system audits, such as public 
procurement, state aid, environmental 
requirements, equal opportunities and IT 
systems. 

• Pokud jde o audity operací: • For audits of operations: 

a) specifikaci subjektu nebo subjektů 
odpovědných za audit; 

a) specification of the body or bodies 
responsible for the audit work; 

b) specifikaci kritérií k určení jistoty, již 
poskytují audity systémů, a odkaz 
na dokumentaci použitou při využití metodiky 
výběru vzorků stanovené v článku 17; 

b) specification of the criteria for determining 
the assurance level gained from system audits 
and reference to the documentation used for 
applying the sampling methodology set out in 
Article 17; 

c) specifikaci postupu určujícího další kroky, 
které je třeba podniknout v případě zjištění 
věcných chyb. 

c) specification of the procedure for 
determining steps to be taken where material 
errors are detected. 

• Údaj o prioritách a cílech auditu stanovených 
na celé programové období a jejich odůvodnění. 

• Indication and justification of the priorities and 
audit objectives established for the whole of the 
programming period. 

• Vysvětlení souvislosti mezi výsledky posouzení 
rizik a plánovaným auditem. 

• Explanation of the linkage of the risk assessment 
results to the audit work planned. 

• Orientační harmonogram přidělených auditů 
na nadcházející rok ve formě tabulky. 

• An indicative audit schedule of audit assignments 
for the forthcoming year provided in a table format. 

5. POSOUZENÍ RIZIK 5. RISK ASSESSMENT 
• Údaj o uplatňovaných postupech, včetně toho, jak 
se přihlédlo k výsledkům předchozích auditů 
subjektů a systémů (např. audity za období 2000–
2006, audit posouzení souladu). 

• Indication of the procedures followed, including 
the extent to which the results of previous audits of 
the bodies and systems have been taken into 
account (for example, audits from the 2000-
2006 period, audit work for the compliance 
assessment). 

• Údaj o řídícím orgánu, certifikačním orgánu 
a příslušných zprostředkujících subjektech. 

• Indication of the managing authority, certifying 
authority and intermediate bodies covered. 

• Údaj o rizikových faktorech, k nimž se přihlédlo, 
včetně všech horizontálních otázek určených jako 
rizikové oblasti. 

• Indication of the risk factors taken into account, 
including any horizontal issues identified as risk 
areas. 

• Údaj o výsledcích prostřednictvím určení 
a stanovení priorit hlavních subjektů, postupů, 
kontrol a programů a prioritních os, u nichž má být 
proveden audit. 

• Indication of the results through identification and 
prioritisation of the key bodies, processes, controls 
and programmes and priority axes to audit. 

6. ZÁVISLOST na PRÁCI OSTATNÍCH 6. RELIANCE ON THE WORK OF OTHERS 
• Údaj o rozsahu, v němž se provádí audit určitých 
složek jinými auditory, a rozsah potenciální 
závislosti na takové práci. 

• Indication of the extent to which certain 
components are audited by other auditors and the 
extent of potential reliance on such work. 

• Vysvětlení, jak auditní orgán zajistí kvalitu práce 
provedené jinými auditními subjekty, 
s přihlédnutím k mezinárodně uznávaným 
auditorským standardům. 

• Explanation of how the audit authority will 
ensure the quality of the work carried out by the 
other audit bodies, taking account of internationally 
accepted audit standards. 



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 72 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

7. ZDROJE 7. RESOURCES 
• Údaj o zdrojích, jež mají být přiděleny alespoň 
na nadcházející rok. 

• Indication of planned resources to be allocated, at 
least for the forthcoming year. 

8. PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV 8. REPORTING 
• Údaj o vnitřních postupech podávání zpráv, jako 
jsou předběžné a závěrečné zprávy o auditu, a 
o právu slyšení a právu předložit vysvětlení 
před přijetím konečného stanoviska, které náleží 
subjektu, u nějž je audit prováděn. 

• Indication of internal procedures for reporting, 
such as provisional and final audit reports, and of 
the right of the body audited to be heard and to 
provide an explanation before a final position is 
taken. 
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PŘÍLOHA VI 
VZOR VÝROČNÍ KONTROLNÍ ZPRÁVY 

PODLE ČL. 62 ODST. 1 PÍSM. D) 
BODU I) NAŘÍZENÍ RADY (ES) 
Č. 1083/2006 A ČL. 18 ODST. 2 

TOHOTO NAŘÍZENÍ 

ANNEX VI 
MODEL ANNUAL CONTROL REPORT 
PURSUANT TO ARTICLE 62 (1) (d) (i) 

OF COUNCIL REGULATION (EC) 
No 1083/2006 AND ARTICLE 18 (2) OF 

THE PRESENT REGULATION 

1. ÚVOD 1. INTRODUCTION 
• Údaj o odpovědném auditním orgánu a jiných 
subjektech, které se podílely na přípravě zprávy. 

• Indication of the responsible audit authority and 
other bodies that have been involved in preparing 
the report. 

• Údaj o (referenčním) období 12 měsíců, z něhož 
se vybral namátkový vzorek. 

• Indication of the 12 month (reference) period 
from which the random sample was drawn. 

• Určení operačního programu/operačních 
programů, jehož/jichž se zpráva týká, a jeho/jejich 
řídících a certifikačních orgánů. Týká-li se zpráva 
více než jednoho programu nebo fondu, je třeba 
informace rozdělit podle programů a fondů. 

• Identification of the operational programme (s) 
covered by the report and of its/their managing and 
certifying authorities. Where the report covers 
more than one programme or Fund, the information 
shall be broken down by programme and by Fund. 

• Popis kroků k přípravě zprávy. • Description of the steps taken to prepare the 
report. 

2. ZMĚNY ŘÍDÍCÍCH a KONTROLNÍCH 
SYSTÉMŮ 

2. CHANGES IN MANAGEMENT AND 
CONTROL SYSTEMS 

• Údaj o jakýchkoli významných změnách řídících 
a kontrolních systémů oznámených auditnímu 
orgánu ve srovnání s popisem poskytnutým podle 
čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 a o datech, 
od kdy změny platí. 

• Indication of any significant changes in the 
management and control systems notified to the 
audit authority as compared with the description 
provided pursuant to Article 71 (1) of Regulation 
(EC) No 1083/2006 and of the dates from which 
the changes apply. 

3. ZMĚNY AUDITNÍ STRATEGIE 3. CHANGES TO AUDIT STRATEGY 
• Údaj o jakýchkoli změnách auditní strategie, 
které byly provedeny nebo navrženy, a o důvodech 
těchto změn. 

• Indication of any changes that have been made to 
the audit strategy or are proposed, and of the 
reasons behind them. 

4. AUDITY SYSTÉMŮ 4. SYSTEMS AUDITS 
• Údaj o subjektech provádějících audity systémů, 
včetně samotného auditního orgánu. 

• Indication of the bodies that have carried out 
systems audits, including the audit authority itself. 

• Souhrnný seznam provedených auditů (subjektů, 
u nichž byl proveden audit). 

• Summary list of the audits carried out (bodies 
audited). 

• Popis základu pro výběr auditů v souvislosti 
s auditní strategií. 

• Description of the basis for selection of the audits 
in the context of the audit strategy. 

• Popis hlavních zjištění a závěrů, které byly 
na základě auditů vyvozeny pro řídící a kontrolní 
systémy a jejich fungování, včetně toho, zda byly 
kontroly řízení, certifikační postupy a pomůcky pro 
audit dostačující, zda byly odpovídajícím 
způsobem odděleny funkce a zda byly dodrženy 
požadavky a politiky Společenství. 

• Description of the principal findings and 
conclusions drawn from the audit work for the 
management and control systems and their 
functioning, including the sufficiency of 
management checks, certification procedures and 
the audit trail, adequate separation of functions and 
compliance with Community requirements and 
policies. 
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• Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných 
problémů označeny za systémové, a o přijatých 
opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů 
a s nimi spojených finančních oprav. 

• Indication of whether any problems identified 
were considered to be of a systemic character, and 
of the measures taken, including a quantification of 
the irregular expenditure and any related financial 
corrections. 

5. AUDIT VZORKŮ OPERACÍ 5. AUDITS OF SAMPLES OF OPERATIONS 
• Údaj o subjektech provádějících audity vzorků, 
včetně auditního orgánu. 

• Indication of the bodies that carried out the 
sample audits, including the audit authority. 

• Popis základu, na němž probíhá výběr vzorku/ů. • Description of the basis for selection of the 
sample (s). 

• Údaj o použité úrovni významnosti a v případě 
statistického výběru vzorků rovněž o úrovni 
spolehlivosti a případně rozpětí. 

• Indication of the materiality level and, in the case 
of statistical sampling, the confidence level applied 
and the interval, if applicable. 

• Souhrnný přehled (viz níže) rozdělený podle 
programů a fondů určující způsobilé výdaje 
vykázané Komisi během kalendářního 
(referenčního) roku (končícího v době auditu), výše 
výdajů, u nichž byl proveden audit, a procento 
výdajů, u nichž byl proveden audit, v poměru 
k celkovým způsobilým výdajům vykázaným 
Komisi (obě hodnoty za poslední kalendářní rok 
a kumulativně). Informace o namátkovém výběru 
vzorků by měly být odlišeny od informací o jiných 
vzorcích. 

• Summary table (see below), broken down by 
programme and by Fund, indicating the eligible 
expenditure declared to the Commission during the 
calendar (reference) year (ending in the audit 
period), the amount of expenditure audited, and the 
percentage of expenditure audited in relation to 
total eligible expenditure declared to the 
Commission (both for the last calendar year and 
cumulatively). Information relating to the random 
sample should be distinguished from that related to 
other samples. 

• Popis hlavních výsledků auditů udávající zejména 
výši neoprávněných výdajů a chybovost 
vyplývající z auditu namátkových vzorků.  

• Description of the principal results of the audits, 
indicating in particular the amount of irregular 
expenditure and the error rate resulting from the 
random sample audited. 

• Údaj o závěrech, které byly na základě výsledků 
auditů vyvozeny v souvislosti s účinností řídícího 
a kontrolního systému. 

• Indication of the conclusions drawn from the 
results of the audits with regard to the effectiveness 
of the management and control system. 

• Informace o krocích prováděných v návaznosti 
na nesrovnalosti, včetně revize dříve nahlášené 
chybovosti. 

• Information on the follow-up of irregularities, 
including revision of previously reported error 
rates. 

• Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných 
problémů označeny za systémové, a o přijatých 
opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů 
a s nimi spojených finančních oprav. 

• Indication of whether any problems identified 
were considered to be systemic in nature, and the 
measures taken, including a quantification of the 
irregular expenditure and any related financial 
corrections. 

6. KOORDINACE AUDITNÍCH SUBJEKTŮ 
a DOZORČÍ ČINNOSTI AUDITNÍHO ORGÁNU 

6. COORDINATION BETWEEN AUDIT BODIES 
AND SUPERVISORY WORK OF THE AUDIT 
AUTHORITY 

• Popis postupu koordinace různých vnitrostátních 
auditních subjektů a (případně) samotného 
auditního orgánu. 

• Description of the procedure for coordination 
between different national audit bodies and the 
audit authority itself (if applicable). 

• Popis postupu dohledu, který auditní orgán 
(případně) provádí nad jinými auditními subjekty. 

• Description of the procedure for supervision 
applied by the audit authority to other audit bodies 
(if applicable). 
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7. KROKY PROVÁDĚNÉ v NÁVAZNOSTI 
na AUDITY z PŘEDCHOZÍCH LET 

7. FOLLOW-UP OF PREVIOUS YEARS’ AUDIT 
ACTIVITY 

• Informace o krocích prováděných v návaznosti 
na nedořešená doporučení vyplývající z auditu 
a na výsledky auditů systémů a auditů operací 
z předchozích let. 

• Information on the follow-up of outstanding audit 
recommendations and on the follow-up of results 
of systems audits and audits of operations from 
earlier years. 

8. PŘÍPADNÉ DALŠÍ INFORMACE 8. OTHER INFORMATION (IF APPLICABLE) 
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PŘÍLOHA VII 
VZOR VÝROČNÍHO STANOVISKA 

PODLE ČL. 62 ODST. 1 PÍSM. d) BODU 
ii) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 
a ČL. 18 ODST. 2 TOHOTO NAŘÍZENÍ 

ANNEX VII 
MODEL ANNUAL OPINION PURSUANT 
TO ARTICLE 62 (1) (d) (ii) OF COUNCIL 
REGULATION (EC) No 1083/2006 AND 

ARTICLE 18 (2) OF THE PRESENT 
REGULATION 

Evropské komisi, generálnímu ředitelství… To the European Commission, Directorate-General … 

ÚVOD INTRODUCTION 
Já, níže podepsaný zástupce … (název subjektu 
jmenovaného členským státem), jsem přezkoumal 
fungování řídících a kontrolních systémů v rámci 
operačního programu … (název operačního programu, 
číslo kódu CCI, období), abych vydal stanovisko, zda 
systémy fungovaly účinně a poskytly přiměřenou 
jistotu, že výkazy výdajů předložené Komisi jsou 
správné, a tudíž přiměřenou jistotu, že související 
transakce jsou legální a řádné. 

I, the undersigned, representing the … (name of body 
designated by Member State), have examined the 
functioning of the management and control systems in 
the operational programme … (name of operational 
programme, CCI code number, period), in order to 
issue an opinion on whether the systems functioned 
effectively so as to provide reasonable assurance that 
statements of expenditure presented to the 
Commission are correct and, as a consequence, 
reasonable assurance that the underlying transactions 
are legal and regular. 

ROZSAH PŘEZKOUMÁNÍ SCOPE OF THE EXAMINATION 
Přezkoumání bylo provedeno v souladu s auditní 
strategií tohoto programu v době od 1. července 
do 30. června … (rok) a je zaznamenáno v přiložené 
výroční kontrolní zprávě podle čl. 62 odst. 1 písm. d) 
bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. 

The examination was carried out in accordance with 
the audit strategy in respect of this programme during 
the period 1 July to 30 June … (year) and reported in 
the attached annual control report pursuant to 
Article 62 (1) (d) (i) of Council Regulation (EC) 
No 1083/2006. 

Buď Either 

Nedošlo k omezení rozsahu přezkoumání. There were no limitations on the scope of the 
examination. 

Nebo Or 

Rozsah přezkoumání byl omezen těmito faktory: The scope of the examination was limited by the 
following factors: 

a) … a) … 

b) … b) … 

c) atd. c) etc. 

(Uvést jakékoli omezení rozsahu přezkoumání, např. 
všechny systémové problémy, slabiny řídícího 
a kontrolního systému, nedostatečné podklady, případy 
projednávané před soudem atd. , a odhadnout výši 
výdajů a příspěvek Společenství, na nějž se omezení 
vztahuje. Domnívá-li se auditní orgán, že omezení 
nemají dopad na Konečné vykázané výdaje, měl by to 
oznámit.) 

(Indicate any limitation on the scope of the 
examination, for example any systemic problems, 
weaknesses in the management and control system, 
lack of supporting documentation, cases under legal 
proceedings, etc., and estimate the amounts of 
expenditure and the Community contribution affected. 
If the audit authority does not consider that the 
limitations have an impact on the final expenditure 
declared, this should be stated.) 
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STANOVISKO OPINION 
Buď Either 

(Stanovisko bez výhrad) (Unqualified opinion) 

Na základě výše uvedeného přezkoumání se 
domnívám, že ve výše zmíněném období byl řídící 
a kontrolní systém zřízený pro účely programu … 
(název operačního programu, číslo kódu CCI, období) 
v souladu s platnými požadavky 
článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
a oddílu 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 
a fungoval účinně a poskytl tak přiměřenou jistotu, že 
výkazy výdajů předložené Komisi jsou správné, a tudíž 
i přiměřenou jistotu, že související transakce jsou 
legální a řádné.  

Based on the examination referred to above, it is my 
opinion that, for the abovementioned period, the 
management and control system established for the 
programme … (name of operational programme, CCI 
code number, period) complied with the applicable 
requirements of Articles 58 to 62 of Council 
Regulation (EC) No 1083/2006 and Section 3 of 
Commission Regulation (EC) No 1828/2006 and 
functioned effectively so as to provide reasonable 
assurance that statements of expenditure presented to 
the Commission are correct and, as a consequence, 
reasonable assurance that the underlying transactions 
are legal and regular. 

Nebo Or  

(Stanovisko s výhradami) (Qualified opinion)  

Na základě výše uvedeného přezkoumání se 
domnívám, že ve výše zmíněném období byly řídící 
a kontrolní systémy zřízené pro účely programu … 
(název operačního programu, číslo kódu CCI, období) 
v souladu s platnými požadavky 
článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
a oddílu 3 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 
a fungovaly účinně a poskytly tak přiměřenou jistotu, 
že výkazy výdajů předložené Komisi jsou správné, 
a tudíž přiměřenou jistotu, že související transakce jsou 
legální a řádné, s výjimkou těchto skutečností: 
……………24. 

Based on the examination referred to above, it is my 
opinion that, for the abovementioned period, the 
management and control systems established for the 
programme … (name of operational programme, CCI 
code number, period) complied with the applicable 
requirements of Articles 58 to 62 of Council 
Regulation (EC) No 1083/2006 and Section 3 of 
Commission Regulation (EC) No 1828/2006 and 
functioned effectively so as to provide reasonable 
assurance that statements of expenditure presented to 
the Commission are correct and, as a consequence, 
reasonable assurance that the underlying transactions 
are legal and regular, except in the following respects: 
……………24 

K názoru, že tento aspekt/tyto aspekty systému 
nesplnil/y požadavky a/nebo nefungoval/y tak, aby 
mohl/y poskytnout přiměřenou záruku toho, že jsou 
výkazy výdajů předložené Komisy správné, mě vedou 
tyto důvody: ………………25: 

My reasons for considering that this (these) aspect(s) 
of the systems did not comply with the requirements 
and/or did not operate in such a way as to give 
a reasonable assurance on the correctness of the 
statements of expenditure presented to the 
Commission are as follows ……………25 

Dopad výhrad/y, odhaduji na … celkových 
oznámených výdajů. Příspěvek Společenství, který je 
tím dotčen, je …………… 

I estimate the impact of the qualification(s) to be … of 
the total expenditure declared. The Community 
contribution affected is thus ……………  

                                                           
24 Uvést subjekt nebo subjekty a aspekt/y, jejich systémů, jež nejsou v souladu s požadavky a/nebo nefungují účinně.; 
EN: Indicate the body or bodies and the aspect(s) of their systems that did not comply with requirements and/or did not operate effectively. 
25 Uvést pro každý subjekt nebo subjekty a aspekt (y) systému důvody k výhradám.; 
EN: Indicate for each body and each aspect of the system the reasons for the qualification. 
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Nebo Or  

(Záporné stanovisko) (Adverse opinion)  

Na základě výše uvedeného přezkoumání se 
domnívám, že ve výše zmíněném období nebyl řídící 
a kontrolní systém zřízený pro účely programu … 
(název operačního programu, číslo kódu CCI, období) 
v souladu s požadavky článků 58 až 62 nařízení Rady 
(ES) č. 1083/2006 a oddílu 3 nařízení Komise (ES) 
č. 1828/2006 a nefungoval účinně a neposkytl tak 
přiměřenou jistotu, že výkazy výdajů předložené 
Komisi jsou správné, a tudíž i přiměřenou jistotu, že 
související transakce jsou legální a řádné. 

Based on the examination referred to above, it is my 
opinion that, for the above- mentioned period, the 
management and control system established for the 
programme … (name of operational programme, CCI 
code number, period) did not comply with the 
requirements of Articles 58 to 62 of Council 
Regulation (EC) No 1083/2006 and Section 3 of 
Commission Regulation (EC) No 1828/2006 and did 
not function effectively so as to provide reasonable 
assurance that statements of expenditure presented to 
the Commission are correct and, as a consequence, 
does not provide reasonable assurance that the 
underlying transactions are legal and regular.  

Záporné stanovisko se zakládá na …26.  This adverse opinion is based on……………26  

Datum  Podpis   Date  Signature 

 

                                                           
26 Uveďte důvody záporného stanoviska pro každý subjekt a každý aspekt.; 
EN: Indicate for each body and each aspect the reasons for the adverse opinion. 
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PŘÍLOHA VIII 
VZOR ZÁVĚREČNÉ KONTROLNÍ 

ZPRÁVY a PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ 
OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PODLE 
ČL. 62 ODST. 1 PÍSM. e) NAŘÍZENÍ 

RADY (ES) č. 1083/2006 
a ČL. 18 ODST. 3 TOHOTO NAŘÍZENÍ 

ANNEX VIII 
MODEL FINAL CONTROL REPORT 

AND CLOSURE DECLARATION FOR 
OPERATIONAL PROGRAMMES 

PURSUANT TO ARTICLE 62 (1) (e) OF 
COUNCIL REGULATION (EC) 

No 1083/2006 AND ARTICLE 18 (3) OF 
THE PRESENT REGULATION 

Část A: Vzor finanční kontrolní zprávy Part A: Model final control report 

1. ÚVOD 1. INTRODUCTION 
• Údaj o odpovědném auditním orgánu a jiných 
subjektech, které se podílely na přípravě zprávy. 

• Indication of the responsible audit authority and 
other bodies that have been involved in preparing 
the report. 

• Údaj o posledním referenčním období, z něhož se 
vybral namátkový vzorek. 

• Indication of the last reference period from which 
the random sample was drawn. 

• Určení operačního programu (operačních 
programů), jehož se týká zpráva, a jeho případných 
řídících a certifikačních orgánů, rozděleného podle 
fondů a programů. 

• Identification of the operational programme (s) 
covered by the report and its/their managing and 
certifying authorities, where applicable, broken 
down by Fund and programme. 

• Popis kroků k přípravě zprávy. • Description of the steps taken to prepare the 
report. 

2. ZMĚNY SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ A KONTROLY 
A AUDITNÍ STRATEGIE27 

2. CHANGES IN MANAGEMENT AND 
CONTROL SYSTEMS AND AUDIT 
STRATEGY27 

• Údaj o jakýchkoli významných změnách řídících 
a kontrolních systémů oznámených auditnímu 
orgánu ve srovnání s popisem poskytnutým podle 
čl. 71 odst. 1 nařízení (ES) č. 1083/2006 a o datech, 
od kdy změny platí. 

• Indication of any significant changes in the 
management and control systems notified to the 
audit authority as compared with the description 
provided pursuant to Article 71 (1) of Regulation 
(EC) No 1083/2006, and of the dates from which 
the changes apply. 

• Údaj o jakýchkoli změnách auditní strategie 
a důvodech těchto změn. 

• Indication of any changes that have been made to 
the audit strategy and reasons for such changes 

3. PŘEHLED AUDITŮ PROVEDENÝCH PODLE 
ČL. 62 ODST. 1 PÍSM. A) A B) NAŘÍZENÍ (ES) 
Č. 1083/2006 A PODLE ČLÁNKU 17 TOHOTO 
NAŘÍZENÍ 

3. SUMMARY OF AUDITS CARRIED OUT 
PURSUANT TO ARTICLE 62 (1) (A) AND (B) OF 
REGULATION (EC) NO 1083/2006 AND 
ARTICLE 17 OF THE PRESENT REGULATION 

Pokud jde o audity systémů: For systems audits: 

• Údaj o subjektech provádějících audity systémů, 
včetně samotného auditního orgánu. 

• Indication of the bodies that have carried out 
systems audits, including the audit authority itself. 

• Souhrnný seznam provedených auditů: subjekty, 
u nichž byl proveden audit, a rok jeho provedení. 

• Summary list of audits carried out: bodies audited 
and year of audit. 

• Popis základu pro výběr auditů v souvislosti 
s auditní strategií28. 

• Description of the basis for selection of audits in 
the context of the audit strategy28. 

                                                           
27 Pro změny neuvedené v dřívějších výročních kontrolních zprávách.; EN: For changes not indicated in earlier annual control reports.  
28 Pro audity nezahrnuté do dřívějších výročních kontrolních zpráv.; EN: For audits not covered by earlier annual control reports. 
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• Popis hlavních zjištění a závěrů, které byly 
na základě auditů vyvozeny pro řídicí a kontrolní 
systémy a jejich fungování, včetně toho, zda byly 
kontroly řízení, ověřovací postupy a pomůcky pro 
audit dostačující, zda byly odpovídajícím způsobem 
odděleny funkce a zda byly dodrženy požadavky 
a politiky Společenství28. 

• Description of the principal findings and the 
conclusions drawn from the audit work for the 
management and control systems and their 
functioning, including the sufficiency of 
management checks, certification procedures and 
the audit trail, adequate separation of functions and 
compliance with Community requirements and 
policies28. 

• Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných 
problémů označeny za systémové, a o přijatých 
opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů 
a s nimi spojených finančních oprav28. 

• Indication of whether any problems identified 
were considered to be of a systemic character, and 
the measures taken, including a quantification of 
the irregular expenditure and any related financial 
corrections28. 

Pokud jde o audity operací: For audits of operations: 

• Údaj o subjektech provádějících audity vzorků, 
včetně samotného auditního orgánu. 

• Indication of the bodies that carried out the 
sample audits, including the audit authority itself. 

• Popis základu pro výběr vzorku/ů. • Description of the basis for selection of the 
sample(s). 

• Údaj o použité úrovni významnosti a v případě 
statistického výběru vzorků rovněž o úrovni 
spolehlivosti a případně rozpětí. 

• Indication of the materiality level and, in the case 
of statistical sampling, the confidence level applied 
and the interval, if applicable. 

• Popis hlavních výsledků auditů udávající zejména 
výši neoprávněných výdajů a chybovost vyplývající 
z auditu namátkových vzorků28. 

• Description of the principal results of the audits, 
indicating in particular the amount of irregular 
expenditure and the error rate resulting from the 
random sample audited28. 

• Údaj o závěrech, které byly na základě výsledků 
auditů vyvozeny v souvislosti s účinností řídícího 
a kontrolního systému. 

• Indication of the conclusions drawn from the 
results of the audits with regard to the effectiveness 
of the management and control system. 

• Informace o krocích prováděných v návaznosti 
na nesrovnalosti, včetně revize dříve nahlášené 
chybovosti. 

• Information on the follow-up of irregularities, 
including revision of previously reported error 
rates. 

• Údaj o tom, zda byly některé ze zjištěných 
problémů označeny za systémové, a o přijatých 
opatřeních, včetně vyčíslení neoprávněných výdajů 
a s nimi spojených finančních oprav28. 

• Indication of whether any problems identified 
were considered to be systemic in nature, and the 
measures taken, including a quantification of the 
irregular expenditure and any related financial 
corrections28. 

4. KROKY PROVÁDĚNÉ V NÁVAZNOSTI 
NA AUDITY 

4. FOLLOW-UP OF AUDIT ACTIVITY 

• Informace o krocích prováděných v návaznosti 
na výsledky auditů systémů a auditů operací. 

• Information on the follow-up of the results of 
systems audits and audits of operations. 

5. DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI PROVEDENÉ 
AUDITNÍM ORGÁNEM PŘI PŘÍPRAVĚ 
PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ 

5. ADDITIONAL WORK UNDERTAKEN BY 
AUDIT AUTHORITY IN PREPARING ITS 
CLOSURE DECLARATION 

• Přehled auditů uzavíracího postupu řídících 
a certifikačních orgánů a zprostředkujících 
subjektů. 

• Summary of audits of the closure procedure of 
the managing and certifying authorities and 
intermediate bodies. 

• Přehled výsledků přezkoumání účetní knihy 
dlužníků vedené podle čl. 61 písm. f) nařízení (ES) 
č. 1083/2006. 

• Summary of the results of the examination of the 
debtors’ ledger kept pursuant to Article 61 (f) of 
Regulation (EC) No 1083/2006. 
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• Přehled výsledků opětovného provádění kontrol 
přesnosti vykázaných částek vzhledem 
k podkladům. 

• Summary of the results of the re-performance of 
controls on the accuracy of the amounts declared in 
relation to supporting documents. 

• Přehled výsledků přezkoumání zpráv jiných 
auditních subjektů z členského státu nebo 
Společenství (upřesnit podle kategorií, které zprávy 
byly přijaty a přezkoumány). 

• Summary of the results of examination of reports 
of other national or Community audit bodies 
(specify, by category, which reports have been 
received and examined). 

• Přehled výsledků přezkoumání informací 
o krocích prováděných v návaznosti na zjištění 
auditu a hlášené nesrovnalosti. 

• Summary of the results of examination of 
information relating to follow- up of audit findings 
and reported irregularities. 

• Přehled výsledků přezkoumání doplňkové práce 
provedené řídícími a certifikačními orgány, aby 
bylo možno předložit stanovisko bez výhrad. 

• Summary of the results of examination of 
additional work carried out by managing and 
certifying authorities to enable an unqualified 
opinion to be provided. 

• Ostatní. • Other. 

6. OMEZENÍ ROZSAHU PŘEZKOUMÁNÍ 
AUDITNÍM ORGÁNEM 

6. LIMITATIONS ON THE SCOPE OF THE 
EXAMINATION BY THE AUDIT AUTHORITY 

• Je třeba nahlásit podrobnosti o všech faktorech, 
které omezily rozsah přezkoumání provedených 
auditním orgánem29. 

• Details of any factors that have limited the scope 
of the examination by the audit authority should be 
reported29. 

• Je nutné uvést odhadovanou výši výdajů 
a příspěvek Společenství, jichž se omezení týká. 

• Estimated amounts of expenditure and the 
Community contribution that are affected must be 
stated. 

7. HLÁŠENÉ NESROVNALOSTI 7. REPORTED IRREGULARITIES 
• Potvrzení, že postup pro hlášení nesrovnalostí 
a kroků provedených v návaznosti na ně, včetně 
řešení systémových problémů, se provedl v souladu 
s právními požadavky. 

• Confirmation that the procedure for reporting and 
following up irregularities, including the treatment 
of systemic problems, has been carried out in 
accordance with regulatory requirements. 

• Potvrzení přesnosti informací předložených 
v závěrečné zprávě o provádění ohledně 
nesrovnalostí hlášených podle čl. 70 odst. 1 písm. b) 
nařízení (ES) č. 1083/2006. 

• Confirmation of the accuracy of the information 
given in the final implementation report on the 
irregularities reported pursuant to Article 70 (1) (b) 
of Regulation (EC) No 1083/2006. 

• Seznam případů nesrovnalostí pokládaných 
za systémové a výše výdajů, jichž se týkají. 

• A list of cases of irregularity regarded as 
systemic and the amounts of expenditure affected. 

8. PŘÍPADNÉ DALŠÍ INFORMACE 8. OTHER INFORMATION (IF APPLICABLE) 
 
 

                                                           
29 Mezi příklady takových záležitostí patří systémové problémy, slabiny řídícího a kontrolního systému, nedostatečné podklady a případy 
projednávané před soudem.; 
EN: Examples of such matters include systemic problems, weaknesses in management and control systems, lack of supporting documents, 
and cases under legal proceedings. 
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Část B: Prohlášení o uzavření Part B: Closure declaration 

Evropské komisi, generálnímu ředitelství … To the European Commission, Directorate-General … 

1. ÚVOD 1. INTRODUCTION 
Já, níže podepsaný zástupce … (název subjektu 
jmenovaného členským státem), jsem přezkoumal 
závěry auditu operačního programu … (název 
operačního programu, číslo kódu CCI, období), který 
byl proveden auditním orgánem nebo v rámci jeho 
odpovědnosti v souladu s auditní strategií [a provedl 
jsem doplňkovou práci, kterou jsem považoval 
za nezbytnou]. Výsledky přezkoumání a dodatečné 
práce, kterou jsem provedl, jsou shrnuty v přiložené 
závěrečné kontrolní zprávě (která obsahuje rovněž 
informace nezbytné pro výroční kontrolní zprávu 
za období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2016). 
Tuto práci jsem rozvrhl a provedl tak, abych získal 
přiměřenou jistotu, že je žádost o platbu konečného 
zůstatku příspěvku Společenství na operační program 
správná a platná a že jsou související transakce, jichž 
se týká závěrečný výkaz výdajů, legální a řádné. 

I, the undersigned, representing the … (name of the 
body designated by Member State), have for the 
operational programme … (name of the operational 
programme, CCI code number, period) examined the 
results of the audit work carried out on this programme 
by or under the responsibility of the audit authority in 
accordance with the audit strategy (and have carried 
out the additional work I judged necessary). The results 
of the examination and any additional work I have 
performed are summarised in the attached final control 
report (which also contains the information required by 
the annual control report for the 
period 1 January 2015 to 31 December 2016). I have 
planned and performed this work with a view to 
obtaining a reasonable assurance as to whether the 
payment application for the final balance of the 
Community contribution to the operational programme 
is correct and valid and the underlying transactions 
covered by the final statement of expenditure are legal 
and regular. 

2. ROZSAH PŘEZKOUMÁNÍ 2. SCOPE OF THE EXAMINATION 
Přezkoumání bylo provedeno v souladu s auditní 
strategií tohoto programu a je zaznamenáno 
v přiložené závěrečné kontrolní zprávě podle 
čl. 62 odst. 1 písm. e) nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006. 

The examination was carried out in accordance with 
the audit strategy in respect of this programme and 
reported in the attached final control report pursuant to 
Article 62 (1) (e) of Council Regulation (EC) 
No 1083/2006. 

Buď Either 

Nedošlo k omezení rozsahu přezkoumání. There were no limitations on the scope of the 
examination. 

Nebo Or 

Rozsah přezkoumání byl omezen těmito faktory: The scope of the examination was limited by the 
following factors: 

a) … a) … 

b) … b) … 

c) atd. c) etc. 

(Uvést jakékoli omezení rozsahu přezkoumání, např. 
všechny systémové problémy, slabiny řídícího 
a kontrolního systému, nedostatečné podklady, případy 
projednávané před soudem atd. , a odhadnout výši 
výdajů a příspěvek Společenství, na něž se omezení 
vztahuje. Domnívá-li se auditní orgán, že omezení 
nemají dopad na konečné vykázané výdaje, měl by to 
oznámit.) 

(Indicate any limitation on the scope of the 
examination, for example any systemic problems, 
weaknesses in the management and control system, 
lack of supporting documentation, cases under legal 
proceedings, etc., and estimate the amounts of 
expenditure and the Community contribution affected. 
If the audit authority does not consider that the 
limitations have an impact on the final expenditure 
declared, this should be stated.) 
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3. NESROVNALOSTI A CHYBOVOST 3. IRREGULARITIES AND ERROR RATES 
Buď Either 

Případy nesrovnalostí a chybovost zjištěné v průběhu 
auditu nevylučují stanovisko bez výhrad, pokud je 
řídící orgán řešil uspokojivě, a s ohledem na to, 
v jakém množství se v průběhu doby objevovaly. 

The cases of irregularity and error rates found in the 
audit work are not such as to preclude an unqualified 
opinion given the satisfactory way they have been dealt 
with by the managing authority and the trend in the 
level of their occurrence over time. 

Nebo Or 

Případy nesrovnalostí a chybovost zjištěné v průběhu 
auditu a způsob, jak je řídící orgán řešil, vylučuje 
stanovisko bez výhrad. Seznam těchto případů je 
uveden v závěrečné kontrolní zprávě společně 
s údajem o jejich případné systémové povaze 
a rozsahu problému. Výše celkových vykázaných 
výdajů, které by mohly být dotčeny, je … a výše 
příspěvku z veřejných zdrojů, který by mohl být 
dotčen, je … Odpovídající příspěvek Společenství, 
jenž by mohl být dotčen, je tedy …. 

The cases of irregularity and error rates found in the 
audit work and the way they have been dealt with by 
the managing authority are such as to preclude an 
unqualified opinion. A list of these cases is provided in 
the final control report, together with an indication of 
their possible systemic character and the scale of the 
problem. The amounts of total declared expenditure 
and public contribution that could be affected are … 
respectively. As a consequence, the corresponding 
Community contribution that could be affected is … 

4. STANOVISKO 4. OPINION 
Buď Either 

(Stanovisko bez výhrad) (Unqualified opinion) 

Nedošlo-li k omezení rozsahu přezkoumání 
a nesrovnalosti, chybovost ani způsob, jak je řídící 
orgán řešil, nevylučují stanovisko bez výhrad: 

If there were no limitations on the scope of the 
examination and the cases of irregularity and error 
rates and the way they have been dealt with by the 
managing authority do not preclude an unqualified 
opinion: 

Na základě výše uvedeného přezkoumání jsem názoru, 
že konečný výkaz výdajů zachycuje správně ve všech 
zásadních ohledech výdaje vynaložené v rámci 
operačního programu, že žádost o platbu konečného 
zůstatku příspěvku Společenství do tohoto programu je 
platná a související transakce, jichž se týká závěrečný 
výkaz výdajů, jsou legální a řádné. 

Based on the examination referred to above, it is my 
opinion that the final statement of expenditure presents 
fairly, in all material respects, the expenditure paid 
under the operational programme, that the application 
for payment of the final balance of the Community 
contribution to this programme is valid and that the 
underlying transactions covered by the final statement 
of expenditure are legal and regular. 

Nebo Or 

(Stanovisko s výhradami) (Qualified opinion) 

Došlo-li k omezení rozsahu přezkoumání a/nebo 
nesrovnalosti, chybovost a způsob, jak je řídící orgán 
řešil, jsou důvodem ke stanovisku s výhradami, avšak 
nejsou důvodem pro nepříznivé stanovisko ke všem 
dotčeným výdajům: 

If there were limitations on the scope of the 
examination and/or the cases of irregularity and error 
rates and the way they have been dealt with by the 
managing authority call for a qualified opinion but do 
not justify an unfavourable opinion for all the 
expenditure concerned: 
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Na základě výše uvedeného přezkoumání jsem názoru, 
že konečný výkaz výdajů zachycuje správně ve všech 
zásadních ohledech výdaje vynaložené v rámci 
operačního programu, že žádost o platbu konečného 
zůstatku příspěvku Společenství do tohoto programu je 
platná a související transakce, jichž se týká závěrečný 
výkaz výdajů, jsou legální a řádné, a to s výjimkou 
záležitostí uvedených v bodě 2 a/nebo připomínek 
v bodě 3 týkajících se chybovosti, nesrovnalostí 
a způsobu, jakým je řídící orgán řešil, a jejichž dopad 
je uveden výše. Dopad výhrad odhaduji na … 
celkových vykázaných výdajů. Příspěvek 
Společenství, jehož se dopady týkají, je …. 

Based on the examination referred to above, it is my 
opinion that the final statement of expenditure presents 
fairly, in all material respects, the expenditure paid 
under the operational programme, that the application 
for payment of the final balance of the Community 
contribution to this programme is valid and that the 
underlying transactions covered by the final statement 
of expenditure are legal and regular, except with regard 
to the matters referred to at point 2 and/or to the 
observations at point 3 regarding the error rates and 
cases of irregularity and the way they have been dealt 
with by the managing authority, the impact of which is 
quantified above. I estimate the impact of these 
qualifications to be … of the total expenditure 
declared. The Community contribution affected is thus 
… 

Nebo Or 

(Záporné stanovisko) (Adverse opinion) 

Došlo-li k omezení rozsahu přezkoumání a/nebo 
chybovost, nesrovnalosti a způsob, jak je řídící orgán 
řešil, jsou takové, že nelze dojít k závěru 
o spolehlivosti závěrečného výkazu výdajů, aniž by se 
musela provést další rozsáhlá práce: 

If there were major limitations on the scope of the 
examination error rates and cases of irregularity and 
the way they have been dealt with by the managing 
authority such that no conclusion can be reached on the 
reliability of the final statement of expenditure without 
considerable further work: 

Na základě výše uvedeného přezkoumání a zejména 
vzhledem k záležitostem uvedeným v bodě 2 a/nebo 
k chybovosti, nesrovnalostem a tomu, že je řídící 
orgán neřešil uspokojivě, jak je uvedeno v bodě 3, 
jsem názoru, že konečný výkaz výdajů nezachycuje 
správně ve všech zásadních ohledech výdaje 
vynaložené v rámci operačního programu, že žádost 
o platbu konečného zůstatku příspěvku Společenství 
do tohoto programu není platná a související transakce, 
jichž se týká závěrečný výkaz výdajů, nejsou legální 
a řádné.  

Based on the examination referred to above, and in 
particular in view of the matters referred to at 
point 2 and/or the error rates and cases of irregularity 
and the fact that they have not been dealt with 
satisfactorily by the managing authority as reported at 
point 3, it is my opinion that the final statement of 
expenditure does not present fairly, in all material 
respects, the expenditure paid under the operational 
programme, that, as a consequence, the application for 
payment of the final balance of the Community 
contribution to this programme is not valid and that the 
underlying transactions covered by the final statement 
of expenditure are not legal and regular.  

Datum  Podpis   Date  Signature 
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PŘÍLOHA IX 
VZOR PROHLÁŠENÍ O ČÁSTEČNÉM 

UZAVŘENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 
PODLE ČL. 18 ODST. 5 

ANNEX IX 
MODEL DECLARATION FOR THE 

PARTIAL CLOSURE OF 
OPERATIONAL PROGRAMMES 
PURSUANT TO ARTICLE 18 (5) 

Evropské komisi, generálnímu ředitelství … To the European Commission, Directorate-General … 

Řídící orgán programu … (název operačního 
programu, číslo kódu CCI, období) předložil výkaz 
výdajů týkajících se operací [dokončených dne … 
(datum, kdy byly operace dokončeny)/dokončených 
mezi … a … (data, mezi nimiž byly operace 
dokončeny)] a žádá o částečné uzavření programu pro 
tyto operace podle čl. 88 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) 
č. 1083/2006. 

The managing authority for the programme … (name 
of operational programme, CCI code number, period) 
has submitted a statement of expenditure relating to 
operations (completed as at … (date up to which 
operations were completed)/completed between … and 
… (dates between which operations were completed)) 
and is applying for partial closure of the programme 
pursuant to Article 88 (2) (b) of Regulation (EC) 
No 1083/2006 for these operations. 

Já, níže podepsaný zástupce … (název subjektu 
jmenovaného členským státem), jsem přezkoumal 
výsledky auditu tohoto programu, jak jsou uvedeny 
ve výročních kontrolních zprávách a výročních 
stanoviscích vydávaných podle čl. 62 odst. 1 písm. d) 
bodů i) a ii) nařízení Rady (ES) 
č. 1083/2006 na rok/roky …. 

I, the undersigned, representing the … (name of body 
designated by the Member State) have examined the 
results of the audit work carried out on this programme 
as set out in the annual control reports and annual 
opinions issued pursuant to Articles 62 (1) (d) (i) and 
(ii) of Council Regulation (EC) No 1083/2006 for the 
year/years …, 

Tuto práci jsem rozvrhl a provedl tak, abych získal 
přiměřenou jistotu, že je dotčený výkaz výdajů 
správný a platný a že jsou související transakce, na něž 
se vztahuje výkaz výdajů, legální a řádné. 

I have planned and performed this work with a view to 
obtaining a reasonable assurance as to whether the 
statement of expenditure concerned is correct and valid 
and the underlying transactions covered by the 
statement of expenditure are legal and regular. 

Stanovisko Opinion 

Na základě výše uvedeného přezkoumání se 
domnívám, že výkaz výdajů na dokončené operace, 
který předložil řídící orgán pro program … (název 
operačního programu, číslo kódu CCI, období) 
za účelem jeho částečného uzavření, pokud jde 
o operace [dokončené dne …/dokončené mezi … 
a …], zachycuje správně ve všech zásadních ohledech 
vynaložené výdaje a že související transakce jsou 
legální a řádné.  

Based on the examination referred to above, it is my 
opinion that the statement of expenditure on completed 
operations submitted by the managing authority for the 
programme … (name of operational programme, CCI 
code number, period) for the purpose of partial closure 
of the programme in respect of operations (completed 
as at …/completed between … and …) presents fairly, 
in all material respects, the expenditure paid and that 
the underlying transactions are legal and regular.  

Datum  Podpis   Date  Signature 
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PŘÍLOHA X. 
POTVRZENÍ A VÝKAZ VÝDAJŮ 

A ŽÁDOST O PRŮBĚŽNOU PLATBU 

ANNEX X. 
CERTIFICATE AND STATEMENT OF 
EXPENDITURE AND APPLICATION 

FOR INTERIM PAYMENT  

EVROPSKÁ KOMISE EUROPEAN COMMISSION 

……………dotčený fond nebo fondy ………………… Fund or Funds concerned 

Potvrzení a výkaz výdajů a žádost o platbu Certificate and statement of expenditure and 
payment application 

Název operačního programu  ........................................  Name of operational programme:  ................................  

Rozhodnutí Komise ......................................................  Commission Decision: ..................................................  

ze dne ............................................................................  of ...................................................................................  

Referenční číslo Komise (CCI) .....................................  Commission reference (CCI) No:  ................................  

Případné vnitrostátní referenční číslo  ..........................  National reference (if any):  ..........................................  
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POTVRZENÍ CERTIFICATE 

Já, níže podepsaný, I, the undersigned, 

zastupující certifikační orgán určený30 representing the certifying authority designated by30 

tímto potvrzuji, že všechny výdaje uvedené 
v připojeném výkazu splňují kritéria způsobilosti 
výdajů stanovená v článku 56 nařízení (ES) č. 
1083/2006 a byly příjemci vynaloženy při provádění 
operací vybraných v rámci operačního programu 
v souladu s podmínkami pro poskytování příspěvků 
z veřejných zdrojů podle článku 78 nařízení (ES) č. 
1083/2006 

hereby certify that all expenditure included in the 
attached statement complies with the criteria for 
eligibility of expenditure set out in Article 56 of 
Regulation (EC) No 1083/2006 and has been paid by 
the beneficiaries on the implementation of the 
operations selected under the operational programme 
in accordance with the conditions for granting of 
public contributions under Article 78 of Regulation 
(EC) No 1083/2006 

po31 … … 20…  after31 … … 20…  

A činí EUR32   and amounts to EUR32   

(Přesný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa) (exact figure to two decimal places) 

Připojený výkaz výdajů rozčleněný podle priorit se 
zakládá na účetní závěrce prozatímně uzavřené dne 

The attached statement of expenditure, broken down 
by priority, is based on accounts provisionally dosed 
on 

 … … 20…   … … 20…  

a je nedílnou součástí tohoto potvrzení. and forms an integral part of this certificate. 

Potvrzuji rovněž, že operace pokračují s ohledem na 
plnění cílů stanovených v rozhodnutí a v souladu 
s nařízením (ES) č. 1083/2006, a zejména že: 

I also certify that operations are progressing in 
pursuance with the objectives laid down in the 
Decision and in accordance with Regulation (EC) No 
1083/2006, and in particular that: 

1) vykázané výdaje jsou v souladu s platnými předpisy 
Společenství a vnitrostátními předpisy, a že byly 
zaplaceny s ohledem na operace vybrané pro 
financování v souladu s kritérii platnými pro operační 
program a platnými předpisy Společenství 
a vnitrostátními předpisy, zejména: 

1) the expenditure declared complies with the 
applicable Community and national rules and has been 
paid in respect of operations selected for funding in 
accordance with the criteria applicable to the 
operational programme and the applicable Community 
and national rules, in particular: 

• předpisy pro státní podporu, • State aid rules, 

• předpisy pro zadávání veřejných zakázek, • Public procurement rules, 

• předpisy pro odůvodnění záloh v rámci státní 
podpory podle článku 87 Smlouvy o ES pro výdaje 
proplacené příjemcem v tříleté lhůtě; 

• Rules on the justification of advances in the 
framework of state aid under Article 87 of the EC 
Treaty by expenditure paid out by the beneficiary 
within a three years deadline; 

2) výkaz výdajů je přesný, vyplývá ze spolehlivých 
účetních systémů a je založen na ověřitelných 
podkladech; 

2) the statement of expenditure is accurate, results 
from reliable accounting systems and is based on 
verifiable supporting documents; 

                                                           
30 Uveďte správní nástroj určení v souladu s článkem 59 nařízení (ES) č. 1083/2006 s případnými odkazy a datem.; 
EN: Indicate the administrative instrument of designation in accordance with Article 59 of Regulation (EC) No 1083/2006 with any 
references and the date. 
31 Referenční den podle rozhodnutí.; EN: Reference date according to the Decision. 
32 Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci.; EN: Total amount of eligible expenditure paid by beneficiaries. 
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3) související transakce jsou zákonné, jsou v souladu 
s pravidly a postupy byly uspokojivě dodržovány; 

3) the underlying transactions are lawful and comply 
with the rules and the procedures have been followed 
satisfactorily; 

4) ve výkazu výdajů a v žádosti o platbu je přihlédnuto 
k případným navráceným částkám33 a úrokům 
z prodlení obdrženým podle či. 70 odst. 1 písm. b) 
nařízení (ES) č. 1083/2006 a k příjmům z operací 
financovaných v rámci operačního programu; 

4) the statement of expenditure and the payment 
application take account, where applicable, of any 
amounts recovered33 and of any interest on late 
payments received as referred to in Article 70(1 )b of 
Regulation (EC) No 1083/2006 , and of revenue 
accruing from operations financed under the 
operational programme; 

5) rozpis souvisejících operací je zaznamenán 
v počítačových souborech a je na žádost k dispozici 
příslušným útvarům Komise. 

5) the breakdown of the underlying operations is 
recorded on computer files and is available to the 
relevant Commission departments on request. 

V souladu s článkem 90 nařízení (ES) č. 1083/2006 
doklady jsou a budou i nadále k dispozici po dobu 
nejméně tří let od uzavření operačního programu 
Komisí (aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky 
stanovené v čl. 100 odst. 1 uvedeného nařízení). 

In accordance with Article 90 of Regulation (EC) No 
1083/2006, the supporting documents are and will 
continue to be available for at least three years 
following the closure of the operational programme by 
the Commission (without prejudice to the special 
conditions laid down in Article 100(1) of that 
Regulation). 

Datum … … 20…  Date … … 20…  

Jméno velkými písmeny, razítko, funkce a podpis 
příslušného orgánu: 

Name in capitals, stamp, position and signature of 
competent authority 

Výkaz výdajů podle prioritních os: průběžná platba Statement of expenditure by priority axis: Interim 
payment 

Referenční č. operačního programu (číslo kódu CCI):   Operational Programme reference (CCI No):  ..............  

Název programu:  ..........................................................  Name of programme:  ...................................................  

Datum prozatímní účetní závěrky: ………………  Date of provisional closure of accounts:…  

Datum zaslání Komisi: ..................................................  Date of sending to the Commission: .............................  

Celkové zaplacené potvrzené způsobilé výdaje: ...........  Total certified eligible expenditure paid:  .....................  

                                                           
33 V souvislosti se směnným kurzem se použije či. 20 odst. 2b nařízení (ES) č. 1828/2006.; 
EN: Article 20(2b) of Regulation (EC) No 1828/2006 shall apply in relation to the exchange rate. 



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 91 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

  

Prioritní osa 

Základ pro 
výpočet 

příspěvku 
Společenství 
(z veřejných 
zdrojů nebo 
celkem) (*) 

2007-2015 

Priority Axis 

Basis for 
calculating 
Community 
contribution 

(public or 
total) (*) 

2007-2015 

Celková 
částka 

způsobilých 
výdajů 

zaplacených 
příjemci 

Příslušný 
příspěvek 

z veřejných 
zdrojů 

Total amount 
of eligible 

expenditure 
paid by 

beneficiaries 

Corresponding 
public 

contribution 

Prioritní osa 1    Priority Axis 1    

Prioritní osa 2    Priority Axis 2    

Prioritní osa 3    Priority Axis 3    

Celkem za 
regiony, které 
nečerpají 
přechodnou 
podporu 

   Total for 
regions not 
receiving 

transitional 
support 

   

Celkem za 
regiony, které 
čerpají 
přechodnou 
podporu 

   Total for 
regions 

receiving 
transitional 

support 

   

Technická 
pomoc: 
Celkem 

   Technical 
assistance: 

Total 

   

Celkový 
součet 

   Grand total    

Pozn.: Jedná-li se o operační program s více cíli nebo fondy, 
prioritní osa udává dotčený/é cíl/e a fond/y. 

NB:If an operational programme is multi-objective or multi-Fund, 
the priority axis shall indicate the objective(s) and Fund(s) 
concerned. 

(*) Tato míra spolufinancování a metoda jejího výpočtu viz finanční 
přehled operačního programu pro dotčenou prioritní osu. 

(*)This co-financing rate and the method for its calculation are found 
in the financial table of the operational programme for the priority 
axis concerned. 
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ŽÁDOST O PLATBU: průběžná platba APPLICATION FOR PAYMENT: Interim 
payment 

Název operačního programu:  .......................................  Name of operational programme: .................................  

Referenční č. operačního programu (CCI):  ..................  Operational programme reference (CCI) No:  ..............  

Fond/y:  .........................................................................  Fund(s):  ........................................................................  

Podle článku 61 nařízení (ES) č. 1083/2006 já, níže 
podepsaný (jméno velkými písmeny, razítko, funkce 
a podpis příslušného orgánu), tímto žádám, abyste 
formou průběžné platby vyplatili částku ve výši: 

Pursuant to Article 61 of Regulation (EC) No 
1083/2006, I, the undersigned (name in capitals, 
stamp, position and signature of competent authority), 
hereby request that you pay by way of intermediate 
payment the sum of: 

[v EUR] Cíl 
„Konvergence

" 

Cíl „Evropská 
konkurencescho

pnost 
a zaměstnanost" 

Cíl „Evropská 
územní 

spolupráce" 

[In EUR] Convergence 
Objective 

European 
Competitiveness 

and 
Employment 

Objective 

European 
territorial 

Cooperation 
Objective 

ERDF    ERDF    

ESF    ESF    

Fond soudržnosti    Cohesion Fund    
  

Tato žádost je přípustná, jelikož: This application is admissible because: 

 Nehodící se škrtněte  Delete as appropriate 

a) pro žádnou prioritní osu nebyla 
Komisí v průběhu celého období 
vyplacena větší částka než 
maximální částka podpory z fondů 
stanovená v rozhodnutí Komise 
o schválení operačního programu 

 (a) no more than the maximum 
amount of assistance from the Funds 
as laid down in the decision of the 
Commission approving the 
operational programme has been 
paid by the Commission during the 
whole period for each priority axis 

 

b) řídící orgán zaslal Komisi 
nejnovější výroční zprávu 
o provádění v souladu s či. 67 odst. 
1 a 3 nařízení (ES) č. 1083/2006 

• byla předložena řídícím 
orgánem ve stanovené lhůtě 
• je přiložena 
• nemá být předložena 

(b) the managing authority has sent 
the Commission the most recent 
annual implementation report in 
accordance with Article 67(1) and (3) 
of Regulation (EC) No 1083/2006 

• has been forwarded by the 
managing authority within the 
timelimit laid down 
• is attached 
• is not due 

c) neexistuje odůvodněné 
stanovisko Komise s ohledem na 
porušení podle článku 226 Smlouvy 
o ES, co se týká operace/í, 
v souvislosti s níž/nimiž byly výdaje 
vykázány v žádosti o platbu 

 (c) there is no reasoned opinion by 
the Commission in respect of an 
infringement under Article 226 of the 
EC Treaty, as regards the 
operation(s) for which the 
expenditure is declared in the 
application for payment 
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Komise by měla provést platbu subjektu určenému 
členským státem pro účely uskutečňování plateb. 

The payment should be made by the Commission to 
the body designated by the Member State for the 
purposes of making payments 

Určený subjekt:  Designated body  

Banka:  Bank  

Bankovní účet č.:  Bank account No  

Majitel účtu  
(není-li tentýž jako určený 
subjekt): 

 Holder of account  
(where not the same as the 
designated body) 

 

Datum … … 20…  Date … … 20…  

 Jméno velkými písmeny, razítko, funkce 
a podpis příslušného orgánu:  Name in capitals, stamp, position and 

signature of competent authority 
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Potvrzení a výkaz výdajů a žádost o konečnou 
platbu  

Certificate and statement of expenditure and 
application for final payment 

EVROPSKÁ KOMISE EUROPEAN COMMISSION 

………………dotčený fond nebo fondy ………………………Fund or Funds concerned 

Potvrzení a výkaz výdajů a žádost o platbu Certificate and statement of expenditure and 
payment application 

Název operačního programu  ........................................  Name of operational programme:  ................................  

Rozhodnutí Komise …ze dne .......................................  Commission Decision: ……………of ..........................  

Referenční číslo Komise (CCI)  ....................................  Commission reference (CCI) No:  ................................  

Případné vnitrostátní referenční číslo  ..........................  National reference (if any):  ..........................................  

POTVRZENÍ CERTIFICATE 

Já, níže podepsaný, I, the undersigned, 

zastupující certifikační orgán určený34 representing the certifying authority designated by34 

tímto potvrzuji, že všechny výdaje uvedené 
v připojeném výkazu splňují kritéria způsobilosti 
výdajů stanovená v článku 56 nařízení (ES) č. 
1083/2006 a byly příjemci vynaloženy při provádění 
operací vybraných v rámci operačního programu 
v souladu s podmínkami pro poskytování příspěvků 
z veřejných zdrojů podle článku 78 nařízení (ES) č. 
1083/2006 

hereby certify that all expenditure included in the 
attached statement complies with the criteria for 
eligibility of expenditure set out in Article 56 of 
Regulation (EC) No 1083/2006 and has been paid by 
the beneficiaries on the implementation of the 
operations selected under the operational programme 
in accordance with the conditions for granting of 
public contributions under Article 78 of Regulation 
(EC) No 1083/2006 

po35 … … 20…  after35 … … 20…  

A činí EUR36   and amounts to EUR36   

(Přesný údaj zaokrouhlený na dvě desetinná místa) (exact figure to two decimal places) 

Připojený výkaz výdajů rozčleněný podle priorit se 
zakládá na účetní závěrce prozatímně uzavřené dne 

The attached statement of expenditure, broken down 
by priority, is based on accounts provisionally dosed 
on 

Datum … … 20…  Date … … 20…  

a je nedílnou součástí tohoto potvrzení. and forms an integral part of this certificate. 

Potvrzuji rovněž, že operace byly provedeny 
s ohledem na plnění cílů stanovených v rozhodnutí a 
v souladu s nařízením (ES) č. 1083/2006, a zejména 
že: 

I also certify that operations have been carried out in 
pursuance of the objectives laid down in the Decision 
and in accordance with Regulation (EC) No 
1083/2006, and in particular that: 

                                                           
34 Uveďte správní nástroj určení v souladu s článkem 59 nařízení (ES) č. 1083/2006 s případnými odkazy a datem.; 
EN: Indicate the administrative instrument of designation in accordance with Article 59 of Regulation (EC) No 1083/2006 with any references and the 
date. 
35 Referenční den podle rozhodnutí.; EN: Reference date according to the Decision. 
36 Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci.; EN: Total amount of eligible expenditure paid by beneficiaries. 
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1) vykázané výdaje jsou v souladu s platnými předpisy 
Společenství a vnitrostátními předpisy, a že byly 
zaplaceny s ohledem na operace vybrané pro 
financování v souladu s kritérii platnými pro operační 
program a platnými předpisy Společenství 
a vnitrostátními předpisy,zejména: 

1) the expenditure declared complies with the 
applicable Community and national rules and has been 
paid in respect of operations selected for funding in 
accordance with the criteria applicable to the 
operational programme and the applicable Community 
and national rules, in particular: 

• předpisy pro státní podporu, • State aid rules, 

• předpisy pro zadávání veřejných zakázek, • Public procurement rules, 

• předpisy pro odůvodnění záloh v rámci státní 
podpory podle článku 87 Smlouvy o ES pro výdaje 
proplacené příjemcem v tříleté lhůtě, 

• Rules on the justification of advances in the 
framework of state aid under Article 87 of the EC 
Treaty by expenditure paid out by the beneficiary 
within a three years deadline, 

• neexistuje žádné prohlášení o výdajích týkající se 
velkých projektů, které dosud nebyly Komisí 
schváleny; 

• no declaration of expenditure concerning major 
projects which have not been approved by the 
Commission; 

2) výkaz výdajů je přesný, vyplývá ze spolehlivých 
účetních systémů a je založen na ověřitelných 
podkladech; 

2) the statement of expenditure is accurate, results 
from reliable accounting systems and is based on 
verifiable supporting documents; 

3) související transakce jsou zákonné, jsou v souladu 
s pravidly a postupy byly uspokojivě dodržovány; 

3) the underlying transactions are lawful and comply 
with the rules and the procedures have been followed 
satisfactorily; 

4) ve výkazu výdajů a v žádosti o platbu je přihlédnuto 
k případným navráceným částkám37 a úrokům 
z prodlení obdrženým podle ČI. 70 odst. 1 písm. b) 
nařízení (ES) č. 1083/2006 a k příjmům z operací 
financovaných v rámci operačního programu; 

4) the statement of expenditure and the payment 
application take account, where applicable, of any 
amounts recovered37 and of any interest on late 
payments received as referred to in Article 70(1)b of 
Regulation (EC) No 1083/2006, and of revenue 
accruing from operations financed under the 
operational programme; 

5) rozpis souvisejících operací je zaznamenán 
v počítačových souborech a je na žádost k dispozici 
příslušným útvarům Komise. 

5) the breakdown of the underlying operations is 
recorded on computer files and is available to the 
relevant Commission departments on request. 

V souladu s článkem 90 nařízení (ES) č. 1083/2006 
doklady jsou a budou i nadále k dispozici po dobu 
nejméně tří let od uzavření operačního programu 
Komisí (aniž jsou dotčeny zvláštní podmínky 
stanovené v či. 100 odst. 1 uvedeného nařízení). 

In accordance with Article 90 of Regulation (EC) No 
1083/2006, the supporting documents are and will 
continue to be available for at least three years 
following the closure of the operational programme by 
the Commission (without prejudice to the special 
conditions laid down in Article 100(1) of that 
Regulation). 

Datum … … 20…  Date … … 20…  

 Jméno velkými písmeny, razítko, funkce 
a podpis příslušného orgánu:  Name in capitals, stamp, position and 

signature of competent authority 

    

                                                           
37 V souvislosti se směnným kurzem se použije či. 20 odst. 2b nařízení (ES) č. 1828/2006.; 
EN: Article 20{2b) of Regulation (EC) No 1828/2006 shall apply in relation to the exchange rate. 
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Výkaz výdajů podle prioritních os: platba zůstatku Statement of expenditure by priority axis: payment 
of the balance 

Referenční č. operačního programu (číslo kódu CCI):   Operational Programme reference No (CCI No): ........ , 

Název programu:  ..........................................................  Name of programme:  ...................................................  

Datum konečné účetní závěrky: ....................................  Date of final closure of accounts:  ................................  

Datum předání Komisi: .................................................  Date of submission to the Commission: .......................  

Celkové zaplacené potvrzené způsobilé výdaje: ...........  Total certified eligible expenditure paid: ......................  

Prioritní osa 

Základ pro 
výpočet 

příspěvku 
Společenství 
(z veřejných 
zdrojů nebo 
celkem) (*) 

2007-2015 

Priority Axis 

Basis for 
calculating 
Community 
contribution 

(public or total) 
(*) 

2007-2015 

Celková výše 
způsobilých 

výdajů 
vynaložených 

příjemci 

Příslušný 
příspěvek 

z veřejných 
zdrojů 

Total amount of 
eligible 

expenditure 
paid by 

beneficiaries 

Corresponding 
public 

contribution 

Prioritní osa 1    Priority Axis 1    

Prioritní osa 2    Priority Axis 2    

Prioritní osa 3    Priority Axis 3    

Celkem za regiony, 
které nečerpají 
přechodnou podporu 

   Total for regions not 
receiving transitional 
support 

   

Celkem za regiony, 
které čerpají 
přechodnou podporu 

   Total for regions 
receiving transitional 
support 

   

Technická pomoc: 
celkem 

   Technical assistance: 
total 

   

Výdaje v oblasti 
působnosti ERDF 
v celkovém součtu, je-
li operační program 
spolufinancován ESF 
(**) 

Výdaje v oblasti 
působnosti ESF 
v celkovém součtu, je-
li operační program 
spolufinancován ERDF 

   Expenditure in the 
scope of the ERDF in 
the grand total where 
an operational 
programme is co-
financed by the ESF (**) 

Expenditure in the 
scope of the ESF in the 
grand total where an 
operational programme 
is co-financed by the 
ERDF 

   

Celkový součet    Grand total    

Pozn.: Jedná-li se o operační program s více cíli nebo fondy, 
prioritní osa udává dotčený/é cíl/e a fond/y. 

NB: If an operational programme is multi-objective or multi-fund, 
the priority axis shall indicate the objective(s) and Fund(s) 
concerned. 

(*) Tato míra spolufinancování a metoda jejího výpočtu viz finanční 
přehled operačního programu pro dotčenou prioritní osu. 

(*) This co-financing rate and the method for its calculation are 
found in the financial table of the operational programme for the 
priority axis concerned. 

(**) Toto políčko se vyplní, je-li operační program spolufinancován 
ERDF nebo ESF, pokud se využívá možnosti stanovené v či. 34 
odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1083/2006. 

(**) The field shall be completed according to whether the 
operational programme is co-financed by the ERDF or by the ESF if 
use is made of the option under Article 34 (2) of Regulation (EC) No 
1083/2006. 
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ŽÁDOST O PLATBU:  
platba zůstatku 

APPLICATION FOR PAYMENT:  
payment of the balance 

Název operačního programu: ........................................  Name of operational programme: ..................................  

Referenční č. operačního programu (CCI): ...................  Operational programme reference (CCI) No: ................  

Fond/y: ..........................................................................  Fund(s): .........................................................................  

Podle článku 61 nařízení (ES) č. 1083/2006 já, níže 
podepsaný (jméno velkými písmeny, razítko, funkce 
a podpis příslušného orgánu), tímto žádám, abyste 
formou konečné platby vyplatili částku ve výši: 

Pursuant to Article 61 of Regulation (EC) No 
1083/2006, I, the undersigned (name in capitals, 
stamp, position and signature of competent authority), 
hereby request that you pay by way of final payment: 

[v EUR] Cíl 
„Konvergence" 

Cíl „Regionální 
konkurence 
schopnost 

a zaměstnanost" 

Cíl „Evropská 
územní 

spolupráce" 
[In EUR] Convergence 

Objective 

Regional 
competitiveness 

and 
Employment 

Objective 

European 
territorial 

Cooperation 
Objective 

ERDF    ERDF    

ESF    ESF    

Fond 
soudržnosti 

   Cohesion Fund    

Tato žádost je přípustná, jelikož: This application is admissible because: 

 Nehodící se škrtněte  Delete as appropriate 

a) závěrečná zpráva o provádění 
operačního programu v souladu 
s článkem 67 nařízení (ES) č. 
1083/2006 

• byla předložena řídícím orgánem 
ve stanovené lhůtě 
• je přiložena 

(a) the final implementation 
report for the operational 
programme in accordance with 
Article 67 of Regulation (EC) No 
1083/2006 

• has been forwarded by the 
managing authority within the time 
limit laid down 
• is attached 

b) prohlášení o uzavření uvedené 
v či. 62 odst. 1 písm. e) nařízení 
(ES) Č. 1083/2006 

• bylo předloženo řídícím orgánem 
ve stanovené lhůtě 
• je přiloženo 

(b) a closure declaration referred 
to in Article 62(1)(e) of Regulation 
(EC) No 1083/2006 

• has been forwarded by the 
managing authority within the time 
limit laid down 
• is attached 

c) neexistuje odůvodněné 
stanovisko Komise s ohledem na 
porušení podle článku 226 
Smlouvy o ES, co se týká 
operace/í, v souvislosti 
s níž/nimiž byly výdaje vykázány 
v dotyčné žádosti o platbu 

 (c) there is no reasoned opinion 
by the Commission in respect of 
an infringement under Article 226 
of the EC Treaty, as regards the 
operation(s) for which the 
expenditure is declared in the 
application for payment in 
question 

 

Komise by měla provést platbu subjektu určenému 
členským státem pro účely uskutečňování plateb. 

The payment should be made by the Commission to 
the body designated by the Member State for the 
purposes of making payments 

Určený subjekt:  Designated body.  

Banka:  Bank.  

Bankovní účet č.:  Bank account No.  

Majitel účtu (není-li tentýž jako 
určený subjekt): 

 Holder of account (where not the 
same as the designated body). 

 

Datum … … 20…  Date … … 20…  

Jméno velkými písmeny, razítko, funkce a podpis 
příslušného orgánu: 

Name in capitals, stamp, position and signature of 
competent authority 
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PŘÍLOHA XI 
VÝROČNÍ VÝKAZ ČÁSTEK, JEŽ BYLY ODEJMUTY NEBO BYLY ZÍSKÁNY ZPĚT, ČÁSTEK, KTERÉ JE TŘEBA VYBRAT, 

A ČÁSTEK, KTERÉ NELZE ZÍSKAT ZPĚT (ČL. 20 ODST. 2) 

1. ČÁSTKY, JEŽ BYLY ODEJMUTY NEBO ZÍSKÁNY ZPĚT, ODEČTENÉ Z VÝKAZU VÝDAJŮ BĚHEM ROKU 20… 

 A) Odejmuté částky (*) B) Částky získané zpět (**) 

a b c d e f g h i 

Prioritní 
osy 

Celková výše 
odejmutých 

výdajů 
vynaložených 
příjemci (***) 

Odpovídajíc
í odejmutý 
příspěvek 

z veřejných 
zdrojů (×) 

Celková výše odejmutých 
výdajů v souvislosti 

s nesrovnalostmi nahlášenými 
podle čl. 28 odst. 1 nařízení 

(ES) č. 1828/2006 (××) 

Výše odpovídajícího odejmutého 
příspěvku z veřejných zdrojů 

v souvislosti s nesrovnalostmi 
nahlášenými podle 

čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1828/2006 (×××) 

Příspěvek 
z veřejných 

zdrojů získaný 
zpět (#) 

Celková výše 
výdajů 

vynaložených 
příjemci (##) 

Výše příspěvku z veřejných 
zdrojů získaného zpět 

v souvislosti s nesrovnalostmi 
nahlášenými podle 

čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1828/2006 (###) 

Celková výše výdajů 
v souvislosti 

s nesrovnalostmi 
nahlášenými podle 

čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1828/2006 (+) 

1         

2         

3         

4         

…         

Celkem         

(*) Část a tabulky (odejmuté částky) se vyplňuje na základě výdajů již vykázaných Komisi, které byly po zjištění nesrovnalosti odejmuty z programu. V tomto případě není nutné vyplňovat tabulky 2 a 3 této přílohy.  
(**) Část B tabulky (částky získané zpět) se vyplňuje na základě výdajů, které byly prozatím ponechány v programu do doby, než budou známy výsledky řízení k získání prostředků zpět, a které byly odečteny v návaznosti 
na získání prostředků zpět.  
(***) Tato částka je celková výše výdajů již vykázaných Komisi, jichž se týkaly nesrovnalosti a které byly odejmuty.  
(×) Tento sloupec je nutno vyplnit, pokud je příspěvek z fondů vypočítán s odkazem na způsobilé výdaje z veřejných zdrojů.  
(××) Tato částka je součástí částky uvedené ve sloupci b), která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 28 nařízení (ES) č. 1828/2006.  
(×××) Tento sloupec je nutno vyplnit, pokud je příspěvek z fondů vypočítán s odkazem na způsobilé výdaje z veřejných zdrojů.  
(#) Toto je výše příspěvku z veřejných zdrojů, která byla úspěšně získána zpět od příjemce.  
(##) Tato částka je výše výdajů vynaložených příjemcem, odpovídající příspěvku z veřejných zdrojů uvedenému ve sloupci f).  
(###) Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci f), která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 28 nařízení (ES) č. 1828/2006.  
(+) Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci g), která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů stanovených v článku 28 nařízení (ES) č. 1828/2006. 
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ANNEX XI 
ANNUAL STATEMENT ON WITHDRAWN AND RECOVERED AMOUNTS, PENDING RECOVERIES AND IRRECOVERABLE 

AMOUNTS (ARTICLE 20 (2)) 

1. WITHDRAWALS AND RECOVERIES DEDUCTED FROM STATEMENTS OF EXPENDITURE DURING THE YEAR 20… 

 (A) withdrawals (*) (B) recoveries (**) 

a b c d e f g h i 

Priority 
axis 

Total amount 
of expenditure 

paid by 
beneficiaries 

withdrawn 
(***) 

Correspond
ing public 

contribution 
withdrawn 

(×) 

Total amount of expenditure 
withdrawn relating to 

irregularities reported under 
Art. 28 (1) of Regulation (EC) 

No 1828/2006 (××) 

Amount of corresponding public 
contribution withdrawn relating 
to irregularities reported under 
Art. 28 (1) of Regulation (EC) 

No 1828/2006 (×××) 

Public 
contribution 
recovered (#) 

Total amount of 
expenditure paid 
by beneficiaries 

(##) 

Amount of public contribution 
recovered relating to 

irregularities reported under 
Art. 28 (1) of Regulation (EC) 

No 1828/2006 (###) 

Total amount of expenditure 
relating to irregularities 

reported under Art. 28 (1) of 
Regulation (EC) 
No 1828/2006 (+) 

1         

2         

3         

4         

…         

Total         

(*) Part A) of the table (withdrawals) is completed relating to expenditure already declared to the Commission and which has been withdrawn from the programme following detection of the irregularity. In this case the 
tables 2 and 3 of this annex will not need to be completed.  
(**) Part B) of the table (recoveries) is completed relating to expenditure which was left for the time being in the programme pending outcome of recovery proceedings and which has been deducted following recovery.  
(***) This amount is the total amount of expenditure already declared to the Commission which was affected by irregularities and which has been withdrawn.  
(×) This column has to be completed where the contribution of the Funds is calculated with reference to public eligible expenditure.  
(××) This amount is the part of the amount in column b) which has been reported as irregular under the reporting procedures laid down in Article 28 of Regulation (EC) No 1828/2006.  
(×××) This column has to be completed where the contribution of the Funds is calculated with reference to public eligible expenditure.  
(#) This is the amount of public contribution effectively recovered from the beneficiary.  
(##) This amount is the amount of expenditure paid by the beneficiary corresponding to the public contribution in column f).  
(###) This amount relates to the part of the amount in column f) which has been reported as irregular under the reporting procedures laid down in Article 28 of Regulation (EC) No 1828/2006.  
(+) This amount relates to the part of the amount in column g) which has been reported as irregular under the procedures laid down in Article 28 of Regulation (EC) No 1828/2006. 
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2. ČÁSTKY, KTERÉ JE TŘEBA VYBRAT, K 31. PROSINCI 20… 

a b c d e f 

Prioritní osy Rok, kdy bylo zahájeno řízení 
k získání prostředků zpět 

Příspěvek z veřejných zdrojů, 
který má být získán zpět (*) 

Celková výše způsobilých výdajů 
vynaložených příjemci (**) 

Celková výše výdajů v souvislosti 
s nesrovnalostmi nahlášenými 

podle čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1828/2006 (#) 

Výše příspěvku z veřejných 
zdrojů, který má být získán zpět 
v souvislosti s nesrovnalostmi 

nahlášenými podle 
čl. 28 odst. 1 nařízení (ES) 

č. 1828/2006 (##) 

1 2007     

 2008     

 …     

2 2007     

 2008     

 …     

3 2007     

 2008     

 …     

Celkem      

(*) Jedná se o příspěvek z veřejných zdrojů, jehož se týká řízení k získání prostředků zpět na úrovni příjemce.  
(**) Jedná se o výši výdajů vynaložených příjemcem, odpovídající příspěvku z veřejných zdrojů uvedenému ve sloupci c).  
(#) Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci d), která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 28 nařízení (ES) č. 1828/2006.  
(##) Tato částka se vztahuje k části částky uvedené ve sloupci c), která byla nahlášena jako neoprávněná v rámci postupů pro hlášení stanovených v článku 28 nařízení (ES) č. 1828/2006. 
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2. PENDING RECOVERIES AS AT 31. 12. 20.. 

a b c d e f 

Priority axis Year of launch of recovery 
proceedings 

Public contribution to be 
recovered (*) 

Total amount of eligible 
expenditure paid by beneficiaries 

(**) 

Total amount of expenditure 
relating to irregularities reported 

under Art. 28 (1) of Regulation 
(EC) No 1828/2006 (#) 

Amount of public contribution to 
be recovered relating to 

irregularities reported under 
Art. 28 (1) of Regulation (EC) 

No 1828/2006 (##) 

1 2007     

 2008     

 …     

2 2007     

 2008     

 …     

3 2007     

 2008     

 …     

Total      

(*) This is the public contribution subject to recovery proceedings at the level of the beneficiary.  
(**) This is the amount of the amount of expenditure paid by the beneficiary corresponding to the public contribution in column c).  
(#) This amount relates to the part of the amount in column d) which has been reported as irregular under the reporting procedures laid down in Article 28 of Regulation (EC) No 1828/2006.  
(##) This amount relates to the part of the amount in column c) which has been reported as irregular under the reporting procedures laid down in Article 28 of Regulation (EC) No 1828/2006. 
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3. ČÁSTKY, KTERÉ NELZE ZÍSKAT ZPĚT, K 31. PROSINCI 20… 

a b c d e f g h i j k 

Název operace Prioritní osy 
Případné 

identifikační 
číslo 

nesrovnalosti (*) 

Rok, kdy bylo 
zahájeno řízení 

k získání 
prostředků zpět 

Příspěvek 
z veřejných 

zdrojů vykázaný 
jako částka, 
kterou nelze 

získat zpět (**) 

Celkové výdaje 
vynaložené 

příjemci 
vykázané jako 
částka, kterou 

nelze získat zpět 
(#) 

Datum poslední 
platby příspěvku 

z veřejných 
zdrojů příjemci 

Datum stanovení 
nenávratnosti 

částky 

Důvod 
nenávratnosti 

částky 

Přijatá opatření 
k získání 

prostředků zpět 
včetně data 

příkazu k inkasu 

Uveďte, zda by 
měl být podíl 
Společenství 

uhrazen 
z rozpočtu 

Evropské unie 
(ano/ne) (##) 

X  20…         

Y  20…         

Z  20…         

           

           

           

           

           

           

  Celkem         

(*) Jedná se o referenční číslo přidělené dané nesrovnalosti nebo o jiný způsob identifikace podle čl. 14 odst. 3 nařízení (ES) č. 1828/2006.  
(**) Jedná se o výši příspěvku z veřejných zdrojů vynaloženou příjemcem, v jejímž případě bylo stanoveno, že ji nelze získat zpět, nebo v jejímž případě se neočekává, že bude získána zpět.  
(#) Tato částka je výše výdajů vynaložených příjemcem, odpovídající příspěvku z veřejných zdrojů uvedenému ve sloupci e).  
(##) Podíl Společenství se vypočítá pomocí míry spolufinancování na úrovni prioritní osy s odkazem na sloupec e) nebo f) podle čl. 53 odst. 1 písm. a) nebo b) nařízení (ES) č. 1083/2006. 
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3. IRRECOVERABLE AMOUNTS AS AT 31. 12. 20… 

a b c d e f g h i j k 

Name of 
operation Priority axis 

Irregularity 
identification 

number if 
applicable (*) 

Year of launch of 
recovery 

proceedings 

Public 
contribution 
declared as 

irrecoverable (**) 

Total 
expenditure paid 
by beneficiaries 

declared as 
irrecoverable (#) 

Date of last 
payment of 

public 
contribution to 

beneficiary 

Date of 
establishment of 
irrecoverability 

Reason for 
irrecoverability 

Recovery 
measures taken 
including date of 
recovery order 

Indicate whether 
the Community 
share should be 

borne by the 
budget of the 

European Union 
(Y/N) (##) 

X  20…         

Y  20…         

Z  20…         

           

           

           

           

           

           

  Total         

(*) This is the reference number attributed to the irregularity or other identification referred to in Article 14 (3) of Regulation (EC) No 1828/2006. 
(**) This is the amount of public contribution paid by the beneficiary for which it was established that recovery could not be carried out or for which recovery is not expected to take place. 
(#) This amount is the amount of expenditure paid by the beneficiary corresponding to the public contribution in column (e). 
(##) Community share is calculated by applying the co-financing rate at the level of the priority axis either with reference to column (e) or (f) pursuant to Article 53 (1) (a) or (b) of Regulation (EC) No 1083/2006. 
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PŘÍLOHA XII 
POPIS ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH 

SYSTÉMŮ 

ANNEX XII 
DESCRIPTION OF MANAGEMENT 

AND CONTROL SYSTEMS 

Vzorový popis řídících a kontrolních systémů podle 
článku 21 

Model description of management and control systems 
pursuant to Article 21 

1. OBECNĚ 1. GENERAL 

1. 1. Informace předložené: 1. 1. Information submitted by: 

• [název] členského státu: • (name of the) Member State: 

• název programu a číslo kódu CCI: • title of the programme and CCI No: 

• název hlavního kontaktního místa, včetně e-mailu 
a faxu: (subjekt odpovědný za koordinaci popisů) 

• name of main contact point, including e-mail and 
fax: (body responsible for coordination of 
descriptions) 

1. 2. Poskytnuté informace popisují stav ke dni: 
(dd/mm/rr) 

1. 2. The information provided describes the situation 
on: (dd/mm/yyyy) 

1. 3. Struktura systému (obecné informace a schéma 
znázorňující organizační vztahy mezi subjekty 
zapojenými do řídícího a kontrolního systému) 

1. 3. System structure (general information and 
flowchart showing the organisational relationship 
between the bodies involved in the management and 
control system) 

1. 3. 1. Řídící orgán (název, adresa a kontaktní místo 
řídícího orgánu) 

1. 3. 1. Managing authority (name, address and contact 
point in the managing authority) 

1. 3. 2. Zprostředkující subjekty (název, adresa 
a kontaktní místo zprostředkujících subjektů) 

1. 3. 2. Intermediate bodies (name, address and contact 
points in the intermediate bodies) 

1. 3. 3. Certifikační orgán (název, adresa a kontaktní 
místo certifikačního orgánu) 

1. 3. 3. Certifying authority (name, address and contact 
point in the certifying authority) 

1. 3. 4. Auditní orgán a auditní subjekty (název, adresa 
a kontaktní místo auditního orgánu a ostatních 
auditních subjektů) 

1. 3. 4. The audit authority and audit bodies (name, 
address and contact point in the audit authority and 
other audit bodies) 

1. 4. Pokyny vydané řídícímu a certifikačnímu orgánu 
a zprostředkujícím subjektům za účelem zajištění 
řádného finančního řízení strukturálních fondů (datum 
a odkaz) 

1. 4. Guidance provided to the managing and 
certifying authorities and intermediate bodies to ensure 
sound financial management of Structural Funds (date 
and reference). 

2. ŘÍDÍCÍ ORGÁN 2. MANAGING AUTHORITY 

Pozn: Tento oddíl je nutno vyplnit zvlášť pro každý 
řídící orgán. 

NB: This section should be completed separately for 
each managing authority. 

2. 1. Řídící orgán a jeho hlavní funkce 2. 1. Managing authority and its main functions 

2. 1. 1. Datum a forma formálního ustanovení řídícího 
orgánu povolující mu vykonávat funkce 

2. 1. 1. The date and form of the formal designation 
authorising the managing authority to carry out its 
functions 

2. 1. 2. Upřesnění funkcí a úkolů prováděných přímo 
řídícím orgánem 

2. 1. 2. Specification of the functions and tasks carried 
out directly by the managing authority 

2. 1. 3. Řídícím orgánem formálně postoupené funkce 
(funkce, zprostředkující subjekty, forma pověření) 

2. 1. 3. Functions formally delegated by the managing 
authority (functions, intermediate bodies, form of 
delegation) 
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2. 2.organizace řídícího orgánu 2. 2. Organisation of the managing authority 

2. 2. 1.organizační schéma a specifikace funkcí 
jednotlivých útvarů (včetně orientačního počtu 
přidělených míst) 

2. 2. 1. Organisation chart and specifications of the 
functions of the units (including indicative number of 
posts allocated) 

2. 2. 2. Písemné postupy vypracované pro použití 
zaměstnanci řídícího orgánu/zprostředkujících 
subjektů (datum a odkaz) 

2. 2. 2. Written procedures prepared for use by staff of 
the managing authority/intermediate bodies (date and 
reference) 

2. 2. 3. Popis postupů pro výběr a schvalování operací 
a k zajištění souladu s příslušnými pravidly 
Společenství a vnitrostátními pravidly po celou dobu 
jejich provádění (čl. 60 písm. a) nařízení (ES) 
č. 1083/2006) 

2. 2. 3. Description of procedures for selecting and 
approving operations and for ensuring their 
compliance, for their whole implementation period, 
with applicable Community and national rules 
(Article 60 (a) of Regulation (EC) No 1083/2006) 

2. 2. 4. Ověřování operací (čl. 60 písm. b) nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006): 

2. 2. 4. Verification of operations (Article 60 (b) of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006): 

• Popis postupů při ověřování • description of the procedures for verification 

• Subjekty provádějící toto ověřování • bodies carrying out such verifications 

• Písemné postupy (odkaz na příručky) vydané pro 
tuto práci 

• written procedures (reference to manuals) issued 
for this work 

2. 2. 5. Vyřizování žádostí o úhradu: 2. 2. 5. Processing of applications for reimbursement: 

• Popis postupů, pomocí nichž se přijímají, ověřují 
a potvrzují žádosti o úhradu a pomocí nichž jsou 
schvalovány, prováděny a účtovány platby pro 
příjemce (včetně schématu, v němž jsou 
znázorněny všechny dotčené subjekty) 

• description of the procedures by which 
applications for reimbursement are received, 
verified, and validated, and by which payments to 
beneficiaries are authorised, executed and 
accounted for (including flowchart indicating all 
bodies involved) 

• Subjekty provádějící jednotlivé kroky při 
vyřizování žádosti o úhradu 

• bodies carrying out each step in the processing of 
the application for reimbursement 

• Písemné postupy (odkaz na příručky) vydané pro 
tuto práci 

• written procedures (reference to manuals) issued 
for this work 

2. 2. 6. Popis toho, jak bude řídící orgán předávat 
informace certifikačnímu orgánu 

2. 2. 6. Description of how information will be 
transmitted to the certifying authority by the managing 
authority 

2. 2. 7. Pravidla způsobilosti stanovená členským 
státem, která jsou použitelná pro operační program 

2. 2. 7. Eligibility rules laid down by the Member State 
and applicable to the operational programme 

2. 3. Je-li řídící i certifikační orgán určen v rámci téhož 
subjektu, popište, jak je zajištěno oddělení funkcí 

2. 3. In cases where the managing authority and the 
certifying authority are both designated in the same 
body, describe how separation of functions is ensured 

2. 4. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek, státní 
podporu, rovné příležitosti a ochranu životního 
prostředí 

2. 4. Public procurement, State aid, equal opportunities 
and environment rules 

2. 4. 1. Pokyny a poučení o platných předpisech 
(datum a odkaz) 

2. 4. 1. Instructions and guidance issued on the 
applicable rules (date and reference) 

2. 4. 2. Předpokládaná opatření, kterými se zajistí, že 
platné předpisy jsou v souladu např. S kontrolami 
řízení, jinými kontrolami, audity 

2. 4. 2. Measures foreseen to ensure that applicable 
rules are complied with, for example, management 
checks, controls, audits 
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2. 5. Pomůcka pro audit se zaměřením na finanční toky 2. 5. Audit trail 

2. 5. 1. Popis, jak budou u programu a/nebo 
jednotlivých priorit splněny požadavky podle 
článku 15 

2. 5. 1. Description of how the requirements pursuant 
to Article 15 will be implemented for the programme 
and/or for individual priorities 

2. 5. 2. Vydané pokyny k uchovávání podkladů 
příjemci (datum a odkaz): 

2. 5. 2. Instructions given on retention of supporting 
documents by beneficiaries (date and reference): 

• Údaj o době uchovávání dokladů • indication of the retention period 

• Formát, v němž mají být doklady uchovávány • format in which the documents are to be held 

2. 6. Nesrovnalosti a získávání zpět vyplacených 
částek 

2. 6. Irregularities and recoveries 

2. 6. 1. Vydané pokyny pro oznamování a opravu 
nesrovnalostí a zaznamenávání dlužných částek 
a navrácení neoprávněně vyplacených částek (datum 
a odkaz) 

2. 6. 1. Instructions issued on reporting and correction 
of irregularities and recording of debt and recoveries 
of undue payments (date and reference) 

2. 6. 2. Popis postupu (včetně schématu) k dodržení 
povinnosti oznamovat Komisi nesrovnalosti v souladu 
s článkem 28 

2. 6. 2. Description of the procedure (including 
flowchart) to comply with the obligation to report 
irregularities to the Commission in accordance with 
Article 28. 

3. ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY 3. INTERMEDIATE BODIES 

Pozn: Tento oddíl je nutno vyplnit zvlášť pro každý 
zprostředkující subjekt. Uveďte orgán, který 
zprostředkující subjekty pověřil výkonem určité 
funkce. 

NB: This section should be completed separately for 
each intermediate body. Indicate the authority which 
has delegated the function to the intermediate bodies. 

3. 1. Zprostředkující subjekt a jeho hlavní funkce 3. 1. The intermediate body and its main functions 

3. 1. 1. Upřesnění hlavních funkcí a úkolů 
zprostředkujících subjektů 

3. 1. 1. Specification of the main functions and tasks of 
the intermediate bodies 

3. 2.organizace jednotlivých zprostředkujících 
subjektů 

3. 2. Organisation of each intermediate body 

3. 2. 1.organizační schéma a specifikace funkcí 
jednotlivých útvarů (včetně orientačního počtu 
přidělených míst) 

3. 2. 1. Organisation chart and specifications of the 
functions of the units (including indicative number of 
posts allocated) 

3. 2. 2. Písemné postupy vypracované pro použití 
zaměstnanci zprostředkujícího subjektu (datum 
a odkaz) 

3. 2. 2. Written procedures prepared for use by staff of 
the intermediate body (date and reference) 

3. 2. 3. Popis postupů pro výběr a schvalování operací 
(není-li popsáno v bodě 2. 2. 3) 

3. 2. 3. Description of procedures for selecting and 
approving operations (if not described under 2. 2. 3) 

3. 2. 4. Ověřování operací (čl. 60 písm. b) nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006) (není-li popsáno 
v bodě 2. 2. 4) 

3. 2. 4. Verification of operations (Article 60 (b) of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006) (if not 
described under 2. 2. 4) 

3. 2. 5. Popis postupů pro vyřizování žádostí o úhradu 
(není-li popsáno v bodě 2. 2. 5) 

3. 2. 5. Description of procedures for processing of 
applications for reimbursement (if not described 
under 2. 2. 5). 

4. CERTIFIKAČNÍ ORGÁN 4. CERTIFYING AUTHORITY 

4. 1. Certifikační orgán a jeho hlavní funkce 4. 1. Certifying authority and its main functions 
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4. 1. 1. Datum a forma formálního ustanovení 
certifikačního orgánu povolující mu vykonávat funkce 

4. 1. 1. The date and form of the formal designation 
authorising the certifying authority to carry out its 
functions 

4. 1. 2. Specifikace funkcí prováděných certifikačním 
orgánem 

4. 1. 2. Specification of the functions carried out by the 
certifying authority 

4. 1. 3. Certifikačním orgánem formálně postoupené 
funkce (funkce, zprostředkující subjekty, forma 
pověření) 

4. 1. 3. Functions formally delegated by the certifying 
authority (functions, intermediate bodies, form of 
delegation) 

4. 2.organizace certifikačního orgánu 4. 2. Organisation of the certifying authority 

4. 2. 1.organizační schéma a specifikace funkcí 
jednotlivých útvarů (včetně orientačního počtu 
přidělených míst) 

4. 2. 1. Organisation chart and specification of the 
functions of the units (including indicative number of 
posts allocated) 

4. 2. 2. Písemné postupy vypracované pro použití 
zaměstnanci certifikačního orgánu (datum a odkaz) 

4. 2. 2. Written procedures prepared for use by staff of 
the certifying authority (date and reference) 

4. 3. Certifikace výkazů výdajů 4. 3. Certification of statements of expenditure 

4. 3. 1. Popis postupu, pomocí něhož jsou výkazy 
výdajů vypracovávány, certifikovány a předkládány 
Komisi 

4. 3. 1. Description of the procedure by which 
statements of expenditure are drawn up, certified and 
submitted to the Commission 

4. 3. 2. Popis kroků prováděných certifikačním 
orgánem, aby bylo zajištěno splnění požadavků podle 
článku 61 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 

4. 3. 2. Description of the steps performed by the 
certifying authority to ensure fulfilment of 
requirements pursuant to Article 61 of Council 
Regulation (EC) No 1083/2006 

4. 3. 3. Opatření pro přístup certifikačního orgánu 
k podrobným informacím o operacích, ověřeních 
a auditech provedených řídícím orgánem, 
zprostředkujícími subjekty a auditním orgánem 

4. 3. 3. Arrangements for access of the certifying 
authority to the detailed information on operations and 
verifications and audits held by the managing 
authority, intermediate bodies and audit authority 

4. 4. Účetní systém 4. 4. Accounting system 

4. 4. 1. Popis účetního systému, který má být vytvořen 
a používán jako základ pro certifikaci výdajů Komisi: 

4. 4. 1. Description of the accounting system to be set 
up and used as a basis for certification of expenditure 
to the Commission: 

• Opatření pro předkládání souhrnných údajů 
certifikačnímu orgánu v případě 
decentralizovaného systému 

• arrangements for forwarding aggregated data to 
the certifying authority in case of decentralised 
system 

• Vazba mezi účetním systémem a informačním 
systémem, který má být vytvořen (bod 6) 

• the link between the accounting system and the 
information system to be set up (point 6) 

• Identifikace transakcí strukturálních fondů 
v případě společného systému s jinými fondy 

• identification of Structural Funds transactions in 
case of common system with other Funds 

4. 4. 2. Podrobnost účetního systému: 4. 4. 2. Level of detail of the accounting system: 

• Celkové výdaje podle priorit a fondů • total expenditure by priority and by Fund 

4. 5. Získávání zpět vyplacených částek 4. 5. Recoveries 

4. 5. 1. Popis systému pro zajištění okamžitého 
navrácení podpory ze strany Společenství 

4. 5. 1. Description of the system for ensuring the 
prompt recovery of Community assistance 
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4. 5. 2. Opatření přijatá za účelem vedení účetní knihy 
dlužníků a odpočtu vrácených částek od výdajů, které 
budou oznámeny 

4. 5. 2. Arrangements made to maintain a debtors‘ 
ledger and to deduct amounts recovered from 
expenditure to be declared 

5. AUDITNÍ ORGÁN a AUDITNÍ SUBJEKTY 5. AUDIT AUTHORITY AND AUDIT BODIES 

5. 1. Popis hlavních úkolů a vnitřních vztahů auditního 
orgánu a auditních subjektů v rámci odpovědnosti 
auditního orgánu 

5. 1. Description of the main tasks and inter-
relationships of the audit authority and audit bodies 
under the responsibility of the audit authority 

5. 2. organizace auditního orgánu a auditních subjektů 
v rámci jeho odpovědnosti 

5. 2. Organisation of the audit authority and audit 
bodies under its responsibility 

5. 2. 1. organizační schémata (včetně počtu 
přidělených míst) 

5. 2. 1. Organisation charts (including the number of 
posts attributed) 

5. 2. 2. Opatření k zajištění nezávislosti 5. 2. 2. Arrangements for ensuring independence 

5. 2. 3. Požadovaná kvalifikace nebo zkušenosti 5. 2. 3. Required qualification or experience 

5. 2. 4. Popis postupů pro sledování provádění 
doporučení a nápravných opatření vyplývajících 
ze zpráv o auditu 

5. 2. 4. Description of procedures for monitoring the 
implementation of recommendations and corrective 
measures resulting from audit reports 

5. 2. 5. Popřípadě popis postupů pro dohled na práci 
ostatních auditních subjektů v rámci odpovědnosti 
auditního orgánu 

5. 2. 5. Description of the procedures (where 
appropriate) for the supervision of the work of other 
audit bodies under the responsibility of the audit 
authority 

5. 3. Výroční kontrolní zpráva a prohlášení o uzavření 5. 3. Annual control report and closure declaration 

5. 3. 1. Popis postupů pro vyhotovení výroční 
kontrolní zprávy, výročního stanoviska a prohlášení 
o uzavření 

5. 3. 1. Description of the procedures for preparation 
of the annual control report, annual opinion and 
closure declaration 

5. 4. Určení koordinačního auditního subjektu 5. 4. Designation of the coordinating audit body 

5. 4. 1. Popřípadě popis úlohy koordinačního auditního 
subjektu 

5. 4. 1. Description of the role of the coordinating audit 
body, if applicable. 

6. INFORMAČNÍ SYSTÉM (čl. 60 písm. c) nařízení 
Rady (ES) č. 1083/2006) 

6. INFORMATION SYSTEM (Article 60(c) of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006) 

6. 1. Popis informačního systému včetně schématu 
(ústřední nebo společný síťový systém nebo 
decentralizovaný systém s vazbami mezi jednotlivými 
systémy) 

6. 1. Description of the information system including 
flowchart (central or common network system or 
decentralised system with links between the systems) 

Údaj o tom, zda systém již funguje, aby shromažďoval 
spolehlivé finanční a statistické údaje o provádění 
programů na období 2007 až 2013. 

Indication as to whether the system is already 
operational to gather reliable financial and statistical 
information on implementation of the 2007-
2013 programmes. 

Není-li tomu tak, datum, kdy bude systém funkční. If not, indication of the date when it will be 
operational. 
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PŘÍLOHA XIII 
VZOR STANOVISKA VYDANÉHO 
PODLE ČL. 71 ODST. 2 NAŘÍZENÍ 
RADY (ES) č. 1083/2006 a PODLE 
ČLÁNKU 25 TOHOTO NAŘÍZENÍ 

K SOULADU ŘÍDÍCÍCH 
A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ 

ANNEX XIII 
MODEL OPINION ISSUED PURSUANT 

TO ARTICLE 71 (2) OF COUNCIL 
REGULATION (EC) No 1083/2006 AND 

ARTICLE 25 OF THE PRESENT 
REGULATION ON THE COMPLIANCE 
OF MANAGEMENT AND CONTROL 

SYSTEMS 

Evropské komisi, generálnímu ředitelství … To the European Commission, Directorate-General … 

ÚVOD INTRODUCTION 
Já, níže podepsaný zástupce … (název auditního 
orgánu nebo provozně nezávislého subjektu 
jmenovaného členským státem podle 
čl. 71 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006), jakožto 
subjekt odpovědný za vypracování zprávy uvádějící 
výsledky hodnocení řídících a kontrolních systémů 
zřízených pro program … (název operačního programu 
(-ů), číslo kódu CCI, období38) a za vydání stanoviska 
o jejich souladu s články 58 až 62 nařízení (ES) 
č. 1083/2006, jsem provedl přezkoumání v souladu 
s článkem 25 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006. 

I, the undersigned, representing … (name of audit 
authority or the operationally independent body 
designated by the Member State pursuant to 
Article 71 (3) of Council Regulation (EC) 
No 1083/2006) as the body responsible for drawing up 
a report setting out the results of an assessment of the 
management and control systems established for the 
programme … (name of operational programme(s), 
CCI code number(s), period38) and for giving an 
opinion on their compliance with Articles 58 to 62 of 
Regulation (EC) No 1083/2006, have carried out an 
examination in accordance with Article 25 of 
Commission Regulation (EC) No 1828/2006. 

ROZSAH PŘEZKOUMÁNÍ SCOPE OF THE EXAMINATION 
Přezkoumání bylo založeno na popisu řídících 
a kontrolních systémů, který jsem obdržel dne 
dd/mm/rrrr od (název subjektu nebo subjektů, které 
předložily popis). Dále jsme přezkoumali další 
informace ohledně … (témata) a provedli pohovory se 
zaměstnanci … (subjekty, s jejichž zaměstnanci se 
vedly pohovory). 

The examination was based on the description of the 
management and control systems received on 
dd/mm/yyyy from (name of body or bodies submitting 
the description). In addition, we have examined further 
information concerning … (subjects) and interviewed 
staff of … (bodies whose staff were interviewed). 

Přezkoumání se týkalo řídících, certifikačních 
a auditních orgánů, subjektu jmenovaného k přijímání 
plateb Komise a provádění plateb příjemcům a dalším 
zprostředkujícím subjektům (seznam …). 

The examination covered the managing, certifying and 
audit authorities, the body designated to receive the 
payments made by the Commission and to make the 
payments to beneficiaries and the following 
intermediate bodies (list …). 

                                                           
38 Funguje-li pro dva nebo více operačních programů společný systém, lze k popisu společného systému přiložit jen jednu zprávu 
a stanovisko.;  
EN: Where a common system applies to two or more operational programmes, a description of the common system may be accompanied by 
a single report and opinion. 
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STANOVISKO39 OPINION39 

Buď Either 

(Stanovisko bez výhrad) (Unqualified opinion) 

Na základě výše uvedeného přezkoumání jsem toho 
názoru, že řídící a kontrolní systémy zřízené pro 
program/y … (název operačního programu/ů, číslo 
kódu/ů CCI, období) splňují požadavky 
článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 oddílu 3. 

On the basis of the examination referred to above, it is 
my opinion that the management and control systems 
established for the programme (s) … (name of 
operational programme (s), CCI code number (s), 
period) comply with the requirements of 
Articles 58 to 62 of Council Regulation (EC) 
No 1083/2006 and Section 3 of Commission 
Regulation (EC) No 1828/2006. 

Nebo Or 

(Stanovisko s výhradami) (Qualified opinion) 

Na základě výše uvedeného přezkumu jsem toho 
názoru, že systémy řízení a kontroly zřízené za účelem 
programu/ů … (název operačního programu (ů), číslo 
kódu, -ů CCI, období) splňují požadavky 
článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 oddílu 3, mimo 
tyto ohledy …40. 

On the basis of the examination referred to above, it is 
my opinion that the management and control systems 
for the programme (s) … (name of operational 
programme (s), CCI code number (s), period) comply 
with the requirements of Articles 58 to 62 of Council 
Regulation (EC) No 1083/2003 and Section 3 of 
Commission Regulation (EC) No 1828/2006, except in 
the following respects …40. 

Důvody, které mě vedou k názoru, že tento aspekt/tyto 
aspekty nesplňuje/í požadavky, a hodnocení závažnosti 
jsou41: 

My reasons for considering that this/these aspect(s) of 
the systems do (es) not comply with the requirements 
and my assessment of the seriousness are as follows41: 

Nebo Or 

(Záporné stanovisko) (Adverse opinion) 

Na základě výše uvedeného přezkoumání jsem toho 
názoru, že řídící a kontrolní systémy zřízené pro 
program/y … (název operačního programu/ů, číslo 
kódu/ů CCI, období) nesplňují požadavky 
článků 58 až 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 
a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 oddílu 3. 

On the basis of the examination referred to above, it is 
my opinion that the management and control systems 
for the programme (s) … (name of operational 
programme (s), CCI code number (s), period) do not 
comply with the requirements of Articles 58 to 62 of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006 and 
Section 3 of Commission Regulation (EC) 
No 1828/2006. 

Záporné stanovisko se zakládá na …42: This adverse opinion is based on …42. 

Datum  Podpis   Date  Signature 

 

                                                           
39 Vydává-li stanovisko auditní orgán, měl by předložit zvláštní „Prohlášení o způsobilosti a funkční nezávislosti“ týkající se jeho funkcí 
podle článku 62 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.;  
EN: Where the opinion is issued by the audit authority, the latter should provide a separate ‘Declaration of Competence and Operational 
Independence’ on its own functions under Article 62 of Council Regulation (EC) No 1083/2006. 
40 Uveďte subjekt nebo subjekty a aspekty jejich systémů, které nesplňují požadavky.;  
EN: Indicate the body or bodies and the aspects of their systems that appear not to comply with the requirements. 
41 Uveďte důvod (-y) uvedených výhrad pro každý subjekt a každý aspekt.;  
EN: Indicate the reason (s) for the reservations entered for each body and on each aspect. 
42 Uveďte důvod (-y) záporného stanoviska pro každý subjekt a každý aspekt.;  
EN: Indicate the reason (s) for the adverse opinion for each body and on each aspect. 
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PŘÍLOHA XIV 
VZOROVÝ VÝKAZ VÝDAJŮ 
PRO ČÁSTEČNÉ UZAVŘENÍ 

ANNEX XIV 
MODEL STATEMENT OF 

EXPENDITURE FOR A PARTIAL 
CLOSURE 

Výkaz výdajů podle priorit pro částečné uzavření Statement of expenditure by priority for a partial 
closure 

Referenční č. operačního programu  
(CCI) .............................................................................  

Operational Programme reference  
(CCI No):  .....................................................................  

Název programu:  ..........................................................  Name of programme:  ...................................................  

Datum předání Komisi:  ................................................  Date of submission to the Commission:  .......................  

Celkové potvrzené výdaje na operace ukončené  
v obdobi od ../../.... do 31.12. [rok]:  .............................  

Total certified expenditure of operations completed  
between ../../.... And 31/12 [year]:  ................................  

Prioritni osa 

2007-2015 

Priority Axis 

2007-2015 

Celková výše 
způsobilých výdajů 

vynaložených příjemci 
a potvrzených 

Příslušný příspěvek 
z veřejných zdrojů 

Total amount of eligible 
expenditure paid by 

beneficiaries and 
certified 

Corresponding public 
contribution 

Prioritní osa 1   Priority Axis 1   

Prioritní osa 2   Priority Axis 2   

Prioritní osa 3   Priority Axis 3   

Celkový součet   Grand total   

 



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 112 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

PŘÍLOHA XV 
FINANČNÍ PŘEHLED NÁRODNÍHO STRATEGICKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE 

(NSRR) – ORIENTAČNÍ ROČNÍ PŘÍSPĚVEK Z FONDU A OPERAČNÍHO 
PROGRAMU 

Poznámka: Ustanovení čl. 27 odst. 4 písm. e) a čl. 28 odst. 3 písm. b) nařízení (ES) č. 1083/2006 (v EUR) 

Konvergence Podíl Společenství 

Operační program Fond Celkem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EFRR a Fond soudržnosti 

Operační program 1 EFRR         

Operační program 2 EFRR + Fond 
soudržnosti 

        

 EFRR Fond 
soudržnosti 

        

Operační program 3 EFRR + Fond 
soudržnosti 

        

 EFRR Fond 
soudržnosti 

        

Operační program … …         

ESF 

Operační program 4 ESF         

Operační program 5 ESF         

Operační program 6 ESF         

Operační program … ESF         

CELKEM ze všech fondů VNSRR 2007–
2013 

         

EFRR celkem          

CF celkem          

ESF celkem          

EAFRD          

Evropský rybářský fond          
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ANNEX XV 
FINANCIAL TABLE FOR THE NATIONAL STRATEGIC REFERENCE 

FRAMEWORK (NSRF) — INDICATIVE ANNUAL ALLOCATION BY FUND AND 
OPERATIONAL PROGRAMME (OP) 

NB: Article 27 (4) (e) and Article 28 (3) (b) of the Regulation (EC) No 1083/2006 (in EUR) 

Convergence Community participation 

OP Fund Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ERDF and CF 

OP1 ERDF         

OP2 ERDF + CF         

  ERDF CF         

OP3 ERDF + CF         

  ERDF CF         

OP … …         

ESF 

OP4 ESF         

OP5 ESF         

OP6 ESF         

OP … ESF         

Total all Funds NSRF 2007-2013          

Total ERDF          

Total CF          

Total ESF          

EAFRD          

EFF          
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Konkurenceschopnost/Zaměstnanost Podíl Společenství 

Operační program Fond Celkem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

EFRR 

Operační program 1 EFRR         

Operační program 2 EFRR         

 EFRR         

Operační program 3 EFRR         

 EFRR         

Operační program … EFRR         

ESF 

Operační program 4 ESF         

Operační program 5 ESF         

Operační program 6 ESF         

Operační program … ESF         

CELKEM  
ze všech fondů NSRR 2007 - 2013 

         

EFRR celkem          

ESF celkem          
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Competitiveness/employment Community participation 

OP Fund Total 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ERDF 

OP 1 ERDF         

OP 2 ERDF         

 ERDF         

OP 3 ERDF         

 ERDF         

OP … ERDF         

ESF 

OP 4 ESF         

OP 5 ESF         

OP 6 ESF         

OP … ESF         

Total all funds NSRF 2007-2013          

Total ERDF          

Total ESF          
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PŘÍLOHA XVI 
FINANČNÍ PLÁNY OPERAČNÍHO PROGRAMU 

1. FINANČNÍ PLÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU STANOVÍCÍ ROČNÍ ZÁVAZEK KAŽDÉHO FONDU 
V OPERAČNÍM PROGRAMU  

Operační program (číslo kódu CCI): 

Rok podle zdroje programu, v EUR43: 

 
Zdroje ze strukturálních 
fondů (EFRR nebo ESF) 

(1) 
Fond soudržnosti  

(2) 
Celkem  

(3) = (1) + (2) 

2007     

V regionech bez přechodné podpory    

V regionech s přechodnou podporou    

Celkem 2007    

2008     

V regionech bez přechodné podpory    

V regionech s přechodnou podporou    

Celkem 2008    

2009     

V regionech bez přechodné podpory    

V regionech s přechodnou podporou    

Celkem 2009    

2010     

V regionech bez přechodné podpory    

V regionech s přechodnou podporou    

Celkem 2010    

2011     

V regionech bez přechodné podpory    

V regionech s přechodnou podporou    

Celkem 2011    

2012     

V regionech bez přechodné podpory    

V regionech s přechodnou podporou    

Celkem 2012    

2013     

V regionech bez přechodné podpory    

V regionech s přechodnou podporou    

Celkem 2013    

 

                                                           
43 V případě operačních programů s více cíli se roční finanční plán rozdělí rovněž podle cílů.; 
EN: In case of multi-objective operational programmes, the annual financing plan shall also be broken down by objective. 
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ANNEX XVI 
FINANCING PLANS FOR THE OPERATIONAL PROGRAMME 

1. FINANCING PLAN OF THE OPERATIONAL PROGRAMME GIVING THE ANNUAL 
COMMITMENT OF EACH FUND IN THE OPERATIONAL PROGRAMME 

Operational programme reference (CCI number): 

Year by source for the programme, in EUR43: 

 
Structural Funding  

(ERDF or ESF)  
(1) 

Cohesion Fund  
(2) 

Total  
(3) = (1) + (2) 

2007    

In regions without transitional support    

In regions with transitional support    

Total 2007    

2008    

In regions without transitional support    

In regions with transitional support    

Total 2008    

2009    

In regions without transitional support    

In regions with transitional support    

Total 2009    

2010    

In regions without transitional support    

In regions with transitional support    

Total 2010    

2011    

In regions without transitional support    

In regions with transitional support    

Total 2011    

2012    

In regions without transitional support    

In regions with transitional support    

Total 2012    

2013    

In regions without transitional support    

In regions with transitional support    

Total 2013    
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2. FINANČNÍ PLÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU UDÁVAJÍCÍ NA CELÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 
VÝŠI CELKOVÉHO PŘÍDĚLU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z KAŽDÉHO FONDU DO OPERAČNÍHO 

PROGRAMU, PŘÍSPĚVEK ČLENSKÉHO STÁTU A SAZBU NÁHRAD PODLE PRIORITNÍCH OS. 

Operační program (číslo kódu CCI): 

Prioritní osy podle zdroje financování (v EUR) 

 
Finanční 

prostředky 
společenství 

Příspěvek 
členskéh
o státu 

Orientační rozdělení příspěvku 
členského státu 

Celkové 
zdroje 

Míra spolu- 
financování Pro informaci 

 (a) (b)  
= (c) + (d) 

Financování 
z vnitrostátní
ch veřejných 

zdrojů (c) 

Financování 
z vnitrostátních 

soukromých 
zdrojů (*) (d) 

(e)  
= (a) + (b) 

(f) (**) 
 = (a)/(e) 

Příspěvky 
EIB 

Financo- 
vání 

z jiných 
zdrojů (##) 

Prioritní osa 1 

Upřesněte fond a základ 
pro výpočet příspěvku 
společenství (celkem 
nebo z veřejných zdrojů) 
(##) 

        

Prioritní osa 2 
Upřesněte fond a základ 
pro výpočet příspěvku 
společenství (celkem 
nebo z veřejných zdrojů) 

        

Prioritní osa …  

Upřesněte fond a základ 
pro výpočet příspěvku 
společenství (celkem 
nebo z veřejných zdrojů) 

        

Celkem         

(*) Vyplňuje se, pouze pokud jsou osy priorit vyjádřeny v celkových nákladech.  
(**) Tuto míru lze v tabulce zaokrouhlit na nejbližší celé číslo. Přesná míra používaná pro náhrady je poměrná (f).  
(#) Včetně financování z vnitrostátních soukromých zdrojů, jsou-li prioritní osy vyjádřeny ve veřejných výdajích.  
(##) V případě operačních programů s více cíli uved‘te rovněž cíl. 



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 119 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

2. FINANCIAL PLAN OF THE OPERATIONAL PROGRAMME GIVING, FOR THE WHOLE 
PROGRAMMING PERIOD, THE AMOUNT OF THE TOTAL FINANCIAL ALLOCATION OF EACH 

FUND IN THE OPERATIONAL PROGRAMME, THE NATIONAL CONTERPART AND THE RATE OF 
REIMBURSEMENT BY PRIORITY AXIS 

Operational programme reference (CCI number): 

Priority axes by source of funding (in EUR): 

 Community 
funding 

National 
counterp

art 
Indicative breakdown of the 

national counterpart 
Total 

funding 
Co- 

financing 
rate 

For information 

 (a) (b)  
= (c) + (d) 

National 
Public 

funding (c) 
National private 
funding (*) (d) 

(e)  
= (a) + (b) 

(f) (**) 
 = (a)/(e) 

EIB 
contributi

ons 
Other 

funding (#) 

Priority axis 1 

Specify the Fund and the 
basis for calculating the 
Community contribution 
(total or public) (##) 

        

Priority axis 2 

Specify the Fund and the 
basis for calculating the 
Community contribution 
(total or public) 

        

Priority axis …  
Specify the Fund and the 
basis for calculating the 
Community contribution 
(total or public) 

        

Total         

(*) To be completed only when priority axes are expressed in total costs.  
(**) This rate may be rounded to the nearest whole number in the table. The precise rate used to reimburse payments is the ratio (f).  
(#) Including national private funding when priority axes are expressed in public costs.  
(##) In case of pluri-objective operational programmes, indicate in addition the objective. 
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PŘÍLOHA XVII 
ODHAD PRAVDĚPODOBNÝCH 

ŽÁDOSTÍ O PLATBY 

ANNEX XVII 
FORECASTS OF LIKELY PAYMENT 

APPLICATIONS 

Předběžné odhady pravděpodobných žádostí o platby 
podle fondů a podle programů44 pro běžný rozpočtový 
rok a následující rozpočtový rok (v EUR): 

Provisional forecasts of likely payment applications by 
Fund and by programme44, for the current and 
subsequent financial year (in EUR) 

 Spolufinancování Společenství (*)  Community co-financing (*) 

běžný rok následující rok current year following year 

Operační program 1 
(číslo CCI) celkem 

  Operational programme 1 
(CCI number) total 

  

EFRR   ERDF   

ESF   ESF   

Fond soudržnosti   Cohesion Fund   

Operační program 2 
(číslo CCI) celkem 

  Operational programme 2 
(CCI number) total 

  

EFRR   ERDF   

ESF   ESF   

Fond soudržnosti   Cohesion Fund   

Celkový součet   Grand total   

(*) V tabulce by se měly uvést pouze předběžné odhady 
pravděpodobných žádostí o platby, pokud jde o příspěvek 
Společenství, a ne odhad celkových výdajů. V předběžných 
odhadech pravděpodobných žádostí o platby by se měl příspěvek 
Společenství uvést za dotčený rok a neměl by být kumulován od 
počátku programového období. 

(*) Only provisional forecasts of likely payment applications in 
respect of the Community contribution, and not total expenditure 
forecast, should be stated in the table. In the provisional forecasts of 
likely payment applications, the Community contribution should be 
stated for the year in question, and should not be cumulated from the 
beginning of the programming period. 

 

                                                           
44 V případě operačních programů s více fondy nebo cíli se uvádějí rovněž odhady podle jednotlivých fondů a cílů.; 
EN: In case of multi-fund or multi-objective operational programmes, the forecasts shall be also indicated by Fund and by objective. 
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PŘÍLOHA XVIII 
VÝROČNÍ ZPRÁVY a ZÁVĚREČNÁ 

ZPRÁVA 

ANNEX XVIII 
ANNUAL AND FINAL REPORTING 

1. IDENTIFIKACE 1. IDENTIFICATION  

OPERAČNÍ 
PROGRAM 

Dotčený cíl OPERATIONAL 
PROGRAMME 

Objective concerned 

Dotčená způsobilá oblast Eligible area concerned 

Programové období Programming period 

Číslo programu (CCI) Programme number 
(CCI No) 

Název programu Programme title 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
O PROVÁDĚNÍ 

Rok, za nějž se podává 
zpráva 

ANNUAL 
IMPLEMENTATION 
REPORT 

Reporting year 

Datum schválení výroční 
zprávy monitorovacím 
výborem 

Date of approval of the 
annual report by the 
monitoring committee 
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2. PŘEHLED PROVÁDĚNÍ OPERAČNÍHO 
PROGRAMU 

2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF 
THE OPERATIONAL PROGRAMME 

2. 1 Dosažený pokrok a jeho analýza 2. 1. Achievement and analysis of the progress 

2. 1. 1 Informace o fyzickém pokroku operačního 
programu: 

2. 1. 1. Information on the physical progress of the 
Operational Programme 

Pro každý kvantifikovaný ukazatel, a zejména hlavní 
ukazatele: 

For each quantified indicator and in particular the core 
indicators: Indicators 

 Ukazatel 1: … Ukazatel n:  Indicator 1: … Indicator n: 

  

Do
sa

že
ný

 
vý

sle
de

k (
*) 

Cíl 
(**)  

Vý
ch

oz
í s

tav
 

(**
*) 

 

… 

Do
sa

že
ný

 
vý

sle
de

k 

Cíl 

Vý
ch

oz
í s

tav
  

Ac
hie

ve
me

nt 
(*)

 

Ta
rg

et 
(**

) 

Ba
se

lin
e (

***
) 

… 

Ac
hie

ve
me

nt 
 

Ta
rg

et 

Ba
se

lin
e 

2007        2007        

2008        2008        

2009        2009        

2010        2010        

2011        2011        

2012        2012        

2013        2013        

2014        2014        

2015        2015        

Celke
m        Total        

(*) Dosažený výsledek by měl být vyjádřen kumulativně – hodnota 
pro daný ukazatel by měla odpovídat celkové dosažené hodnotě 
ke konci roku, za nějž se podává zpráva. Dosažené výsledky 
za předchozí roky mohou být aktualizovány při předložení výročních 
zpráv o provádění za další roky, pokud budou k dispozici přesnější 
informace.  
(**) Cíl lze stanovit buď ročně, nebo na celé programové období.  
(***) Výchozí stav se uvádí pouze pro první rok, kdy jsou příslušné 
informace k dispozici, pokud se nepoužívá koncept dynamického 
výchozího stavu. 

(*) The achievement should be expressed cumulatively – the value 
for the indicator should be the total achieved value by the end of the 
reporting year. Previous years‘ achievements can be updated when 
submitting later years‘ annual implementation reports, if more 
accurate information is available.  
(**) The target can be given either annually or for the whole 
programming period.  
(***) Baseline inserted only for first year when the information is 
available, unless the concept of a dynamic baseline is being used. 

Všechny ukazatele musí být rozepsány podle pohlaví, 
je-li to možné. Pokud nejsou údaje dosud k dispozici, 
je nutno uvést, kdy budou dostupné a kdy je řídící 
orgán poskytne Komisi. 

All indicators shall be broken down by gender, where 
possible. If the figures (data) are not yet available, 
information on when they will become available and 
when the managing authority will provide it to the 
Commission shall be stated. 
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2. 1. 2. Finanční údaje (všechny finanční údaje by měly být uvedeny v eurech) 

 

Finanční 
prostředky 
operačního 

programu celkem  
(Unie 

a vnitrostátní) 

Základ pro 
výpočet 

příspěvku Unie 
(z veřejných 
zdrojů nebo 

celkem) 

Celková výše 
potvrzených 
způsobilých 

výdajů 
vynaložených 

příjemci (*) 

Odpovídající 
příspěvek 

z veřejných 
zdrojů (*) 

Míra plnění v % 

 a b c d 

e = c/a v případě 
celkových nákladů, 

nebo e = d/a 
v případě 

veřejných nákladů 

Prioritní osa 1 

Uveďte fond  
— z toho výdaje typu ESF (**) 
 — z toho výdaje typu ERDF (**)  
— výdaje za regiony, které nečerpají 
přechodnou podporu (***)  
— výdaje za regiony, které čerpají 
přechodnou podporu (***) 

neuv.     neuv. 

Prioritní osa 2 
Uveďte fond  
— z toho výdaje typu ESF  
— z toho výdaje typu ERDF  
— výdaje za regiony, které nečerpají 
přechodnou podporu  
— výdaje za regiony, které čerpají 
přechodnou podporu 

neuv.     neuv. 

Prioritní osa …  

Uveďte fond  
— z toho výdaje typu ESF  
— z toho výdaje typu ERDF  
— výdaje za regiony, které nečerpají 
přechodnou podporu  
— výdaje za regiony, které čerpají 
přechodnou podporu 

neuv.     neuv. 

Celkový součet      

(*) Údaje v souhrnném vyjádření.  
(**) Toto políčko se vyplní pouze v případě závěrečné zprávy o provádění, je-li operační program spolufinancován ERDF nebo ESF, pokud 
se využívá možnosti stanovené v čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006.  
(***) Toto políčko se vyplní pouze v případě závěrečné zprávy o provádění, pokud operační program zahrnuje podporu regionům 
s přechodnou podporou a regionům bez přechodné podpory. U operačních programů, které dostávají příspěvek z ERDF v rámci zvláštních 
přídělů pro nejvzdálenější regiony: rozdělení výdajů na provozní náklady a investice do infrastruktury. 
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2. 1. 2. Financial information (all financial data should be expressed in euro) 

 
Total funding of 
the operational 

programme (Union 
and national) 

Basis for 
calculating Union 

contribution 
(Public or Total 

cost) 

Total amount of 
certified eligible 
expenditure paid 
by beneficiaries 

(*) 

Corresponding 
public 

contribution (*) 
Implementation 

rate In % 

 a b c d e = c/a if T or e = 
d/a if P 

Priority axis 1 

Specify the Fund  
— of which ESF type expenditure 
(**)  
— of which ERDF type expenditure 
(**)  
— Expenditure for regions not 
receiving transitional support (***)  
— Expenditure for regions receiving 
transitional support (***) 

N. A.    N. A. 

Priority axis 2 
Specify the Fund  
— of which ESF type expenditure  
— of which ERDF type expenditure  
— Expenditure for regions not 
receiving transitional support  
— Expenditure for regions receiving 
transitional support 

N. A.    N. A. 

Priority axis … 

Specify the Fund  
— of which ESF type expenditure  
— of which ERDF type expenditure 
— Expenditure for regions not 
receiving transitional support  
— Expenditure for regions receiving 
transitional support 

N. A.    N. A. 

Grand total      

(*) Figures expressed in cumulative terms.  
(**) This field shall be completed only in the case of the final report on implementation where the operational programme is co-financed by 
the ERDF or the ESF where use is made of the option under Article 34 (2) of Regulation (EC) No 1083/2006.  
(***) This field shall be completed only in the case of the final report on implementation where the operational programme includes support 
to transitional and non-transitional regions. For operational programmes receiving a contribution of the ERDF under the specific allocation 
for outermost regions: the breakdown of the expenditure between operational costs and investments in infrastructures. 
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2. 1. 3 Informace o rozpisu využití fondů 2. 1. 3. Information about the breakdown of use of the 
Funds 

• Informace v souladu s částí C přílohy II. • Information in accordance with Part C of Ann. II. 

2. 1. 4 Pomoc podle cílových skupin 2. 1. 4. Assistance by target groups 

• u operačních programů spolufinancovaných ESF: 
informace podle cílových skupin v souladu 
s přílohou XXIII. 

• For ESF co-financed operational programmes: 
information by target groups in accordance with 
Annex XXIII. 

• u operačního programu spolufinancovaného 
ERDF: příslušné informace o případných cílových 
skupinách, odvětvích nebo oblastech, jimž je 
věnována zvláštní pozornost. 

• For ERDF co-financed operational programme: 
any relevant information on any specifically 
targeted groups, sectors or areas (where relevant). 

2. 1. 5 Vrácená nebo znovu použitá pomoc 2. 1. 5. Assistance repaid or re-used 

• Informace o využití vrácené nebo znovu použité 
pomoci po zrušení podpory, jak je uvedeno 
v článku 57 a čl. 98 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1083/2006. 

• Information on the use made of assistance repaid 
or re-used following cancellation of assistance as 
referred to in Articles 57 and 98 (2) of Regulation 
(EC) No 1083/2006. 

2. 1. 6 Kvalitativní analýza 2. 1. 6. Qualitative analysis 

• Analýza dosažených výsledků měřených podle 
hmotných a finančních ukazatelů, včetně 
kvalitativní analýzy pokroku dosaženého 
s ohledem na původně stanovené cíle. Zvláštní 
pozornost je nutno věnovat přínosu operačního 
programu k lisabonskému procesu a rovněž jeho 
přínosu k dosažení cílů uvedených 
v čl. 9 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006. 

• Analysis of the achievements as measured by 
physical and financial indicators, including 
a qualitative analysis on the progress achieved in 
relation to the targets set out initially. Particular 
attention shall be paid to the operational 
programme‘s contribution to the Lisbon process 
including its contribution to the achievement of the 
targets of Article 9 (3) of Regulation (EC) 
No 1083/2006. 

• Popřípadě prokázání účinků provádění 
operačního programu na prosazování rovných 
příležitostí mužů a žen a popis dohod o partnerství. 

• Demonstration of the effects of the 
implementation of the operational programme on 
the promotion of equal opportunities between men 
and women as appropriate and description of the 
partnership agreements. 

• U operačních programů spolufinancovaných ESF: 
informace požadované podle článku 10 nařízení 
(ES) č. 1081/2006. 

• For ESF co-financed operational programmes: 
information required by Article 10 of Regulation 
(EC) No1081/2006. 

2. 2 Informace o souladu s právními předpisy 
Společenství 

2. 2. Information about compliance with Community 
law 

Jakékoli závažné problémy týkající se souladu 
s právními předpisy Společenství, které se objevily při 
provádění operačního programu, a přijatá opatření 
k jejich řešení. 

Any significant problems relating to the compliance 
with Community law which have been encountered in 
the implementation of the operational programme and 
the measures taken to deal with them. 

2. 3 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá 
opatření k jejich odstranění 

2. 3. Significant problems encountered and measures 
taken to overcome them 
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• Případné závažné problémy, které se objevily při 
provádění operačního programu, popřípadě včetně 
shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci 
postupu uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) 
nařízení (ES) č. 1083/2006, jakož i případná 
opatření přijatá řídícím orgánem nebo 
monitorovacím výborem k řešení těchto problémů. 

• Any significant problems encountered in 
implementing the operational programme, 
including a summary of serious problems identified 
under the procedure in Article 62 (1) (d) (i) of 
Regulation (EC) No 1083/2006, where appropriate, 
as well as any measures taken by the managing 
authority or the monitoring committee to solve the 
problems. 

• U programů financovaných ESF: jakékoli 
závažné problémy, které se objevily při provádění 
akcí a činností podle článku 10 nařízení (ES) 
č. 1081/2006. 

• For ESF funded programmes: any significant 
problems encountered in implementing the actions 
and activities of Article 10 of Regulation (EC) 
No 1081/2006. 

2. 4 Případné změny v souvislosti s prováděním 
operačního programu 

2. 4. Changes in the context of the operational 
programme implementation (if relevant) 

Popis prvků, které mají přímý dopad na provádění 
programu, aniž by pramenily přímo z pomoci 
poskytované v rámci operačního programu (např. 
legislativní změny nebo neočekávaný sociálně-
ekonomický vývoj). 

Description of any elements which, without stemming 
directly from the assistance of the operational 
programme, have a direct impact on the programme‘s 
implementation (such as legislative changes or 
unexpected socio-economic developments). 

2. 5 Případná podstatná změna podle 
článku 57 nařízení (ES) č. 1083/2006 

2. 5. Substantial modification pursuant to Article 57 of 
Regulation (EC) No 1083/2006 (if relevant) 

Případy, kdy byla zjištěna podstatná změna podle 
článku 57 nařízení (ES) č. 1083/2006. 

Cases where a substantial modification pursuant to 
Article 57 of Regulation (EC) No 1083/2006 has been 
detected. 

2. 6 Doplňkovost s jinými nástroji 2. 6. Complementarity with other instruments 

Shrnutí provedených opatření, jimiž se má zajistit 
odlišení a koordinace pomoci z ERDF, ESF, Fondu 
soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro 
rozvoj venkova a Evropského rybářského fondu 
a intervencí EIB a dalších stávajících finančních 
nástrojů (čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 1083/2006). 

Summary of the implementation of the arrangements 
made ensuring demarcation and coordination between 
the assistance from the ERDF, the ESF, the Cohesion 
Fund, the EAFRD, the EFF, and the interventions of 
the EIB and other existing financial instruments 
(Article 9 (4) of Regulation (EC) No 1083/2006). 

2. 7 Monitorování a vyhodnocení 2. 7. Monitoring and evaluation 

Opatření k monitorování a vyhodnocení přijatá řídícím 
orgánem nebo monitorovacím výborem, včetně 
vzniklých potíží a kroků přijatých k jejich řešení. 

Monitoring and evaluation measures taken by the 
management authority or the monitoring committee, 
including difficulties encountered and steps taken to 
solve them. 

2. 8 Případná národní výkonnostní rezerva (pouze pro 
výroční zprávu o provádění předloženou za rok 2010) 

2. 8. National performance reserve (where applicable 
and only for the annual implementation report 
submitted for 2010) 

Informace popsané v článku 50 nařízení (ES) 
č. 1083/2006. 

Information described in Article 50 of Regulation (EC) 
No 1083/2006. 

3. PROVÁDĚNÍ PODLE PRIORIT 3. IMPLEMENTATION BY PRIORITY 
3. 1. Priorita 1 3. 1. Priority 1 

3. 1. 1 Dosažení cílů a analýza pokroku 3. 1. 1. Achievement of targets and analysis of the 
progress 

Informace o fyzickém pokroku priority Information on the physical progress of the priority 



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 127 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

Pro každý kvantifikovaný ukazatel v prioritní ose, 
a zejména hlavní ukazatele: 

For each quantified indicator in the priority axis and in 
particular the core indicators: Indicators 

 

 Ukazatel 1: … Ukazatel n:  Indicator 1: … Indicator n: 

  že
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2007        2007        

2008        2008        

2009        2009        

2010        2010        

2011        2011        

2012        2012        

2013        2013        

2014        2014        

2015        2015        

Celkem        Total        

(*) Dosažený výsledek by měl být vyjádřen kumulativně – hodnota 
pro daný ukazatel by měla odpovídat celkové dosažené hodnotě 
ke konci roku, za nějž se podává zpráva. Dosažené výsledky 
za předchozí roky mohou být aktualizovány při předložení výročních 
zpráv o provádění za další roky, pokud budou k dispozici přesnější 
informace.  
(**) Cíl lze stanovit buď ročně, nebo na celé programové období.  
(***) Výchozí stav se uvádí pouze pro první rok, kdy jsou příslušné 
informace k dispozici, pokud se nepoužívá koncept dynamického 
výchozího stavu. 

(*) The achievement should be expressed cumulatively – the value 
for the indicator should be the total achieved value by the end of the 
reporting year. Previous years‘ achievements can be updated when 
submitting later years‘ annual implementation reports, if more 
accurate information is available.  
(**) The target can be given either annually or for the whole 
programming period.  
(***) Baseline inserted only for first year when the information is 
available, unless the concept of a dynamic baseline is being used. 

Všechny ukazatele musí být rozepsány podle pohlaví, 
je-li to možné. Pokud nejsou údaje dosud k dispozici, 
je nutno uvést, kdy budou dostupné a kdy je řídící 
orgán poskytne Komisi. 

All indicators shall be broken down by gender, where 
possible. If the data are not yet available, the 
information on when they will become available and 
when the managing authority will provide it to the 
Commission shall be stated. 

• u operačních programů spolufinancovaných ESF: 
informace podle cílových skupin v souladu 
s přílohou XXIII. 

• For ESF co-financed operational programmes: 
information by target groups in accordance with 
Annex XXIII. 

Kvalitativní analýza Qualitative analysis 

• Analýza dosažených výsledků podle finančních 
údajů (bod 2. 1. 2) a hmotných ukazatelů 
(bod 3. 1. 1) a dalších relevantních informací. 

• Analysis of the achievements using the financial 
information (point 2. 1. 2) and physical indicators 
(point 3. 1. 1) and other relevant information. 

• Popřípadě prokázání účinků na prosazování 
rovných příležitostí mužů a žen. 

• Demonstration of the effects of the promotion of 
equal opportunities between men and women (as 
appropriate). 

• Analýza využívání fondů v souladu 
s čl. 34 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1083/2006. U programů ESF informace 
požadované v článku 10 nařízení (ES) 
č. 1081/2006. 

• Analysis of the use of the Funds in accordance 
with Article 34 (2) of Regulation (EC) 
No 1083/2006. For ESF programmes, information 
required in Article 10 of Regulation (EC) 
No 1081/2006. 

• Seznam nedokončených operací a časový rozvrh 
jejich dokončení (pouze závěrečná zpráva). 

• List of unfinished operations and the schedule for 
their completion (final report only). 
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3. 1. 2 Závažné problémy, které se objevily, a přijatá 
opatření k jejich odstranění 

3. 1. 2. Significant problems encountered and 
measures taken to overcome them 

Informace o případných závažných problémech, které 
se objevily při provádění priority, popřípadě včetně 
shrnutí vážných problémů zjištěných v rámci postupu 
uvedeného v čl. 62 odst. 1 písm. d) bodu i) nařízení 
(ES) č. 1083/2006, jakož i případná opatření přijatá 
řídícím orgánem nebo monitorovacím výborem 
k jejich řešení. 

Information on any significant problems encountered 
in implementing the priority, including a summary of 
serious problems identified pursuant to the procedure 
in Article 62 (1) (d) (i) of Regulation (EC) 
No 1083/2006, where appropriate, as well as any 
measures taken by the managing authority or the 
monitoring committee to solve the problems. 

3. 2 Priorita 2 3. 2. Priority 2 

Totéž. Idem. 

3. 3 Priorita 3 3. 3. Priority 3 

Totéž. Idem. 

4. PROGRAMY ESF: SOUDRŽNOST 
A ZAMĚŘENÍ  

4. ESF PROGRAMMES: COHERENCE AND 
CONCENTRATION 

u programů ESF: For ESF programmes: 

• popis, jak jsou akce podporované ESF v souladu 
s akcemi uskutečněnými při plnění Evropské 
strategie zaměstnanosti v rámci národních 
programů reforem a národních akčních plánů pro 
sociální začlenění a jak k nim přispívají, 

• a description of how the actions supported by the 
ESF are consistent with and contribute to the 
actions undertaken in pursuance of the European 
Employment Strategy within the framework of the 
national reform programmes and national action 
plans for social inclusion, 

• popis, jak akce ESF přispívají k provádění 
doporučení v oblasti zaměstnanosti a cílům 
Společenství týkajícím se zaměstnanosti v oblasti 
sociálního začlenění, vzdělávání a odborné 
přípravy (čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1081/2006). 

• a description of how the ESF actions contribute to 
implementation of the employment 
recommendations and of the employment related 
objectives of the Community in the field of social 
inclusion, education and training (Article 4 (1) of 
Regulation (EC) No 1081/2006). 

5. PŘÍPADNÉ PROGRAMY ERDF/FONDU 
SOUDRŽNOSTI: VELKÉ PROJEKTY  

5. ERDF/CF PROGRAMMES: MAJOR 
PROJECTS (IF APPLICABLE) 

v případě probíhajících velkých projektů: For ongoing major projects: 

• Pokrok při provádění různých fází velkých 
projektů podle harmonogramu stanoveného v bodě 
D. 1 přílohy XXI a XXII. 

• Progress in the implementation of different stages 
of major projects as defined in the timetable laid 
down in point D. 1 of Annexes XXI and XXII. 

• Pokrok při financování velkých projektů 
na základě informací uvedených v bodě 
H. 2. 2 přílohy XXI a XXII (informace se musí 
poskytnout kumulativně). 

• Progress in the financing of major projects based 
on the information provided in point H. 2. 2 of 
Annexes XXI and XXII (the information must be 
provided cumulatively). 

V případě ukončených velkých projektů: For completed major projects: 

• Seznam ukončených velkých projektů včetně data 
ukončení, celkových konečných investičních 
nákladů podle šablony uvedené v bodě 
H. 2. 2 přílohy XXI a XXII a klíčových ukazatelů 
pro výstupy a výsledky zahrnujících ve vhodných 
případech hlavní ukazatele stanovené v rozhodnutí 
Komise o příslušném velkém projektu. 

• List of completed major projects, including the 
date of completion, total final investment costs 
using the template provided in point H. 2. 2 of 
Annexes XXI and XXII and key output and result 
indicators, including, where relevant, the core 
indicators, laid down in the Commission decision 
on the major project. 
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• Závažné problémy, které se objevily při 
provádění velkých projektů, a přijatá opatření 
k jejich odstranění. 

• Significant problems encountered in 
implementing major projects and measures taken to 
overcome them. 

• Případná změna v orientačním seznamu velkých 
projektů v operačním programu. 

• Any change in the indicative list of major projects 
in the operational programme. 

5a. PROGRAMY ERDF/FONDU 
SOUDRŽNOSTI: PROJEKTY NA OCHRANU 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S CELKOVÝMI 
INVESTIČNÍMI NÁKLADY ROVNÝMI NEBO 
VYŠŠÍMI NEŽ 25 MILIONŮ A ROVNÝMI NEBO 
NIŽŠÍMI NEŽ 50 MILIONŮ (PŘÍPADNĚ) 

5a. ERDF/CF PROGRAMMES: 
ENVIRONMENTAL PROJECTS WITH TOTAL 
INVESTMENT COSTS EQUAL TO OR HIGHER 
THAN EUR 25 MILLION AND EQUAL TO OR 
LOWER THAN EUR 50 MILLION (IF 
APPLICABLE) 

V případě probíhajících projektů: For ongoing projects: 

• Pokrok při provádění různých fází projektů. • Progress in the implementation of different stages 
of projects. 

• Pokrok při financování projektů. • Progress in the financing of projects. 

V případě ukončených projektů: For completed projects: 

• Seznam ukončených projektů, včetně data 
ukončení, celkových konečných investičních 
nákladů, včetně zdrojů financování, a klíčových 
ukazatelů pro výstupy a výsledky zahrnujících 
ve vhodných případech hlavní ukazatele. 

• List of completed projects, including the date of 
completion, total final investment costs, including 
the sources of financing, and key output and result 
indicators, including, where relevant, the core 
indicators. 

6. TECHNICKÁ POMOC 6. TECHNICAL ASSISTANCE 
• Vysvětlení použití technické pomoci. • Explanation of the use made of technical 

assistance. 

• Procentní podíl výše příspěvku ze strukturálních 
fondů přiděleného na operační program, která byla 
vynaložena v rámci technické pomoci. 

• Percentage of the amount of the Structural Funds 
contribution allocated to the operational 
programme spent under technical assistance. 

7. INFORMOVÁNÍ A PROPAGACE 7. INFORMATION AND PUBLICITY 
• Informace v souladu s čl. 4 odst. 2 tohoto 
nařízení, včetně dosažených výsledků, příkladů 
osvědčených postupů a významných událostí. 

• Information in accordance with Article 4 (2) of 
this Regulation, including achievements, examples 
of good practice and significant events. 
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PŘÍLOHA XIX 
OVĚŘENÍ ADICIONALITY CÍLE „KONVERGENCE“ na OBDOBÍ 2007–2013 – OVĚŘENÍ EX ANTE 

Shrnující finanční přehled veřejných nebo jiných rovnocenných strukturálních výdajů v regionech způsobilých podle cíle „Konvergence“ (v mil. EUR, v cenách z r. 2006) (*) 

 Průměrný roční odhad pro národní strategický referenčního rámec 
na období 2007- 2013 (ex ante) Současný roční průměr 2000–2005 (**) 

 Celkem 
Z toho 
veřejné 

společnosti 

Národní 
strategický 

referenční rámec 
(NSRR) 

Mimo 
nSR Celkem Celkem 

Z toho 
veřejné 

společnosti 

Rámec podpory 
Společenství /jednotný 
programový dokument 

(SPD) 

Mimo rámce podpory 
Společenství/jednotný 

programový 
dokument 

Celkem 

 Členský 
stát + EU 

Členský stát 
+ EU EU Členský 

stát 
Členský 

stát 
Členský 

stát 
Členský stát 

+ EU 
Členský stát 

+ EU EU Členský stát Členský stát Členský stát 

1 2 =  
4 + 5 + 6 3 4 5 6 7 = 5 + 6 

= 2 – 4 
8 = 10 + 
11 + 12 9 10 11 12 13 = 11 + 12 = 8 –

 10 
Základní infrastruktura             
Doprava             
Telekomunikace a informační společnost             
Energie             
Životní prostředí a voda             
Zdravotnictví             
Lidské zdroje             
Vzdělávání             
Odborná příprava             
Výzkum a technický rozvoj             
Výrobní oblasti             
Průmysl             
Služby             
Cestovní ruch             
Jiné             

Celkem             
(*) Pro členské státy, které používají jinou měnu než euro, se použije průměrný roční směnný kurz za rok 2005.  
(**) 2004– 2005 pro 10 členských států, které přistoupily v roce 2004, plus Rumunsko a Bulharsko.  
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ANNEX XIX 
VERIFICATION OF ADDITIONALITY FOR 2007 to 2013 CONVERGENCE OBJECTIVE – EX ANTE VERIFICATION 

Summary financial table of public or other equivalent structural expenditure in convergence objective regions (in EUR millions, 2006 prices) (*) 

 Annual average forecast in 2007 to 2013 NSRF (ex ante) Actual annual average 2000 to 2005 (**) 

 Total 
Of which 

public 
companies 

National strategic 
reference 
framework 

(NSRF) 

Outside 
NSRF Total Total 

Of which 
public 

companies 

Community support 
framework (CSF)/single 
programming document 

(SPD) 
Outside CSF/SPD Total 

 Nat. + EU Nat. + EU EU Nat. Nat. Nat. Nat. + EU Nat. + EU EU Nat Nat. Nat. 

1 2 =  
4 + 5 + 6 3 4 5 6 7 = 5 + 6 

= 2 – 4 
8 = 10 + 
11 + 12 9 10 11 12 13 = 11 + 12 = 8 –

 10 
Basic infrastructure             
Transport             
Telecommunications and information 
society 

            

Energy             
Environment and water             
Health             
Human resources             
Education             
Training             
RTD             
Productive environment             
Industry             
Services             
Tourism             
Others             

Total             
(*) For Member States whose currency is not the euro, the annual average exchange rate of 2005 is to be used.  
(**) 2004-2005 for the 10 Member States who acceded in 2004, plus Romania and Bulgaria. 



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 132 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

PŘÍLOHA XX 
STRUKTUROVANÉ ÚDAJE 

O VELKÝCH PROJEKTECH, KTERÉ 
JE TŘEBA OZNAČIT KÓDY 

ANNEX XX 
MAJOR PROJECT STRUCTURED 

DATA TO BE ENCODED 

 

Nejdůležitější informace 
o velkých projektech 

Infra 
struktura – 

žádost 

Investice 
do výroby 
– žádost 

Typ údajů Major project key 
details 

Infra 
structure 

application 
form 

Productive 
investment 
application 

form 

Type of 
data 

Název projektu B. 1. 1 B. 1. 1 text Project name B. 1. 1 B. 1. 1 Text 

Název podniku neuv.  B. 1. 2 text Name of company n. a. B. 1. 2 Text 

Malý a střední podnik neuv.  B. 1. 3 ano/ne SME n. a. B. 1. 3 Y/N 

Dimenze: prioritní témata B. 2. 1 B. 2. 1 kód/y Priority theme dimension B. 2. 1 B. 2. 1 Code (s) 

Dimenze: formy 
financování 

B. 2. 2 B. 2. 2 kód Form of finance 
dimension 

B. 2. 2 B. 2. 2 Code 

Dimenze: území B. 2. 3 B. 2. 3 kód Territorial dimension B. 2. 3 B. 2. 3 Code 

Dimenze: hospodářská 
činnost 

B. 2. 4 B. 2. 4 kód/y Economic activity 
dimension 

B. 2. 4 B. 2. 4 Code (s) 

Kód NACE B. 2. 4. 1 B. 2. 4. 1 kód/y NACE code B. 2. 4. 1 B. 2. 4. 1 Code (s) 

Povaha investice neuv.  B. 2. 4. 2 kód Nature of the investment n. a. B. 2. 4. 2 Code 

Dimenze: umístění B. 2. 5 B. 2. 5 kód/y Location dimension(s) B. 2. 5 B. 2. 5 Code (s) 

Fond/y B. 3. 4 B. 3. 3 ERDF/ 
Fond 
soudržnosti 

Fund(s) B. 3. 4 B. 3. 3 ERDF/CF 

Prioritní osa nebo prioritní 
osy 

B. 3. 4 B. 3. 4 text Priority Axis or Priority 
Axes 

B. 3. 4 B. 3. 4 Text 

Partnerství veřejného 
a soukromého sektoru 

B. 4. 2. d neuv.  ano/ne PPP B. 4. 2. d n. a. Y/N 

Fáze výstavby – datum 
zahájení 

D. 1. 8A D. 1. 5A datum Construction phase — 
Start date 

D. 1. 8A D. 1. 5A Date 

Fáze výstavby – datum 
ukončení 

D. 1. 8B D. 1. 5B datum Construction phase — 
Completion date 

D. 1. 8B D. 1. 5B Date 

Sledované období E. 1. 2. 1 E. 1. 2. 1 roky Reference period E. 1. 2. 1 E. 1. 2. 1 Years 

Finanční diskontní sazba E. 1. 2. 2 E. 1. 2. 2 % Financial discount rate E. 1. 2. 2 E. 1. 2. 2 % 

Celkové investiční náklady E. 1. 2. 3 E. 1. 2. 3 EUR Total investment cost E. 1. 2. 3 E. 1. 2. 3 EUR 

Celkové investiční náklady 
(stávající hodnota) 

E. 1. 2. 4 neuv.  EUR Total investment cost 
(present value) 

E. 1. 2. 4 n. a. EUR 

Zbytková hodnota E. 1. 2. 5 neuv.  EUR Residual value E. 1. 2. 5 n. a. EUR 

Zbytková hodnota 
(stávající hodnota) 

E. 1. 2. 6 neuv.  EUR Residual value (present 
value) 

E. 1. 2. 6 n. a. EUR 

Příjmy (stávající hodnota) E. 1. 2. 7 neuv.  EUR Revenues (present value) E. 1. 2. 7 n. a. EUR 

Provozní náklady (stávající 
hodnota) 

E. 1. 2. 8 neuv.  EUR Operating cost (present 
value) 

E. 1. 2. 8 n. a. EUR 

Čisté příjmy (stávající 
hodnota) 

E. 1. 2. 9 neuv.  EUR Net revenue (present 
value) 

E. 1. 2. 9 n. a. EUR 
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Nejdůležitější informace 
o velkých projektech 

Infra 
struktura – 

žádost 

Investice 
do výroby 
– žádost 

Typ údajů Major project key 
details 

Infra 
structure 

application 
form 

Productive 
investment 
application 

form 

Type of 
data 

Způsobilé výdaje (stávající 
hodnota) 

E. 1. 2. 10 neuv.  EUR Eligible expenditure 
(present value) 

E. 1. 2. 10 n. a. EUR 

Odhadované zvýšení 
ročního obratu 

neuv.  E. 1. 2. 4 EUR Estimated increase in 
annual turnover 

n. a. E. 1. 2. 4 EUR 

Změna obratu 
na zaměstnance v % 

neuv.  E. 1. 2. 5 % % change in turnover per 
person employed 

n. a. E. 1. 2. 5 % 

Finanční míra návratnosti 
(bez příspěvku Unie) 

E. 1. 3. 1A E. 1. 3. 1A % Financial rate of return 
(without Union grant) 

E. 1. 3. 1A E. 1. 3. 1A % 

Finanční míra návratnosti 
(s příspěvkem Unie) 

E. 1. 3. 1B E. 1. 3. 1B % Financial rate of return 
(with Union grant) 

E. 1. 3. 1B E. 1. 3. 1B % 

Čistá současná hodnota 
(bez příspěvku Unie) 

E. 1. 3. 2A E. 1. 3. 2A EUR Financial net present 
value (without Union 
grant) 

E. 1. 3. 2A E. 1. 3. 2A EUR 

Čistá současná hodnota (s 
příspěvkem Unie) 

E. 1. 3. 2B E. 1. 3. 2B EUR Financial net present 
value (with Union grant) 

E. 1. 3. 2B E. 1. 3. 2B EUR 

Způsobilé náklady H. 1. 12C H. 1. 10C EUR Eligible costs H. 1. 12C H. 1. 10C EUR 

Částka, na kterou se 
vztahuje rozhodnutí 

H. 2. 1. 3 H. 2. 1. 1 EUR Decision amount H. 2. 1. 3 H. 2. 1. 1 EUR 

Příspěvek Unie H. 2. 1. 5 H. 2. 1. 3 EUR Union grant H. 2. 1. 5 H. 2. 1. 3 EUR 

Již potvrzené výdaje  
Celková částka v EUR:  
Částka pro každý operační 
program v EUR: 

H. 2. 3 H. 2. 3 EUR Expenditure already 
certified  
Total amount in EUR:  
Amount in each 
operational programme in 
EUR: 

H. 2. 3 H. 2. 3 EUR 

Hospodářské náklady 
a přínosy 

E. 2. 2 E. 2. 2 text/EUR Economic costs and 
benefits 

E. 2. 2 E. 2. 2 Text/EUR 

Sociální diskontní sazba E. 2. 3. 1 E. 2. 3. 1 % Social discount rate E. 2. 3. 1 E. 2. 3. 1 % 

Hospodářská míra 
návratnosti 

E. 2. 3. 2 E. 2. 3. 2 % Economic rate of return E. 2. 3. 2 E. 2. 3. 2 % 

Čistá současná 
hospodářská hodnota 

E. 2. 3. 3 E. 2. 3. 3 EUR Economic net present 
value 

E. 2. 3. 3 E. 2. 3. 3 EUR 

Poměr přínosů k nákladům E. 2. 3. 4 E. 2. 3. 4 číslo Benefit/Cost ratio E. 2. 3. 4 E. 2. 3. 4 Number 

Počet pracovních míst 
přímo vytvořených během 
fáze provádění 

E. 2. 4. 1A E. 2. 4 a) 
1A 

číslo Number of jobs directly 
created during 
implementation phase 

E. 2. 4. 1A E. 2. 4 a) 1A Number 

Průměrná délka 
pracovních míst přímo 
vytvořených během fáze 
provádění 

E. 2. 4. 1B E. 2. 4 a) 1
B 

měsíce/ 
stálé 

Average duration of jobs 
directly created during 
implementation phase 

E. 2. 4. 1B E. 2. 4 a) 1B Months/ 
permanent 

Počet pracovních míst 
přímo vytvořených během 
provozní fáze 

E. 2. 4. 2A E. 2. 4 a) 2
A 

číslo Number of jobs directly 
created during 
operational phase 

E. 2. 4. 2A E. 2. 4 a) 2A Number 

Průměrná délka 
pracovních míst přímo 
vytvořených během 
provozní fáze 

E. 2. 4. 2B E. 2. 4 a) 2
B 

měsíce/ 
stálé 

Average duration of jobs 
directly created during 
operational phase 

E. 2. 4. 2B E. 2. 4 a) 2B Months/ 
permanent 
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Nejdůležitější informace 
o velkých projektech 

Infra 
struktura – 

žádost 

Investice 
do výroby 
– žádost 

Typ údajů Major project key 
details 

Infra 
structure 

application 
form 

Productive 
investment 
application 

form 

Type of 
data 

Počet pracovních míst 
nepřímo vytvořených 
během provozní fáze 

neuv.  E. 2. 4 a) 4
A 

číslo Number of jobs indirectly 
created during 
operational phase 

n. a. E. 2. 4 a) 4A Number 

Dopad na zaměstnanost 
uvnitř regionu 

neuv.  E. 2. 4 c) negativní/ 
neutrální/ 
pozitivní 

Inter regional employment 
impact 

n. a. E. 2. 4 c) Neg/ Neut/ 
Pos 

Rozvojová třída z hlediska 
hodnocení dopadu 
na životní prostředí 

F. 3. 2. 1 F. 3. 2. 1 I/II/žádná EIA class of development F. 3. 2. 1 F. 3. 2. 1 I/II/Not 
covered 

Hodnocení dopadu 
na životní prostředí 
provedené u skupiny II 

F. 3. 2. 3 F. 3. 2. 3 ano/ne EIA carried out if class II F. 3. 2. 3 F. 3. 2. 3 Y/N 

% z nákladů na vyrovnání 
negativních dopadů 
na životní prostředí 

F. 6 F. 6 % % of cost to compensate 
for negative 
environmental impacts 

F. 6 F. 6 % 

Jiné zdroje Unie (EIB/EIF) I. 1. 3 I. 1. 3 ano/ne Other Union sources 
(EIB/EIF) 

I. 1. 3 I. 1. 3 Y/N 

Zapojení Společné pomoci 
při podpoře projektů 
v evropských regionech 
(JASPERS) 

I. 4. 1 I. 4. 1 ano/ne Involvement of Jaspers I. 4. 1 I. 4. 1 Y/N 

Hlavní ukazatele (vyberte 
příslušný hlavní ukazatel 
z nabídky v elektronickém 
systému): 

B. 4. 2B neuv.  číslo Core indicators (please 
choose relevant core 
indicator from a drop 
down list available in the 
electronic system): 

B. 4. 2B n. a. Number 
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PŘÍLOHA XXI 
VELKÝ PROJEKT 

ŽÁDOST O POTVRZENÍ PODPORY 
PODLE ČLÁNKŮ 39 AŽ 41 NAŘÍZENÍ 

(ES) č. 1083/2006 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ 

ROZVOJ / FOND SOUDRŽNOSTI 
INVESTICE DO INFRASTRUKTURY 

ANNEX XXI 
MAJOR PROJECT 

REQUEST FOR CONFIRMATION OF 
ASSISTANCE UNDER ARTICLES 39 

TO 41 OF REGULATION (EC) No 
1083/2006 

EUROPEAN REGIONAL 
DEVELOPMENT FUND/COHESION 

FUND 
INFRASTRUCTURE INVESTMENT 

[Název projektu] [Project title] 

ČÍSLO KÓDU CCI [………] CCI No[ ] 

A. ADRESY A ODKAZY A. ADDRESSES AND REFERENCES 

A.1 Orgán odpovědný za žádost (tj. řídící orgán 
nebo zprostředkující subjekt). V případě velkého 
projektu spolufinancovaného z více 
operačních programů uveďte pro každý dotčený 
operační program odpovědné orgány. 

A.1. Authority responsible for the application (i.e., 
managing authority or intermediate body). In case 
of major project co-financed by more than one 
Operational Programme, the responsible 
authorities of each Operational Programme 
concerned shall be mentioned. 

A. 1.1 Název: .................................................................  A. 1.1. Name: ................................................................  

A. 1.2 Adresa:................................................................  A. 1.2. Address: ............................................................  

A. 1.3 Kontaktní osoby: ................................................  A. 1.3. Contact: .............................................................  

A. 1.4 Telefon: ..............................................................  A. 1.4. Telephone:.........................................................  

A. 1.5 Telex/Fax: ...........................................................  A. 1.5. Telex/Fax: .........................................................  

A. 1.6 E-mail: ................................................................  A. 1.6. E-mail: ..............................................................  

A.2. Organizace odpovědná za provedení projektu 
nebo v případě velkého projektu 
spolufinancovaného z více operačních programů 
organizace odpovědné za provedení projektu 
(příjemce) 

A.2. Organisation, or organisations in case of major 
project co-financed by more than one Operational 
Programme, responsible for project 
implementation (beneficiary) 

A.2.1 Název: ..................................................................  A.2.1. Name: .................................................................  

A.2.2 Adresa:.................................................................  A.2.2. Address: .............................................................  

A.2.3 Kontaktní osoby: .................................................  A.2.3. Contact: ..............................................................  

A. 2.4 Telefon: ..............................................................  A.2.4. Telephone: .........................................................  

A.2.5 Telex/Fax: ............................................................  A.2.5. Telex/Fax: ..........................................................  

A.2.6 E-mail: .................................................................  A.2.6. E-mail: ...............................................................  

B. PODROBNÉ ÚDAJE O PROJEKTU B. PROJECT DETAILS 

B.1. Název projektu / fáze projektu: Title of project/project phase: 
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B.2. Kategorizace projektové činnosti45 Kód % B.2. Categorisation of project activity45 Code % 

B.2.1. Kód - dimenze: prioritní téma   B.2.1. Code for the priority theme dimension   

        

B.2.2. Kód - dimenze: formy financování   B.2.2. Code for the form of finance dimension   

B.2.3. Kód - dimenze: území   B.2.3. Code for the territorial dimension   

B.2.4. Kód - dimenze: hospodářská činnost46   B.2.4. Code for the economic activity dimension46   

B.2.4.1. Kód NACE47   B.2.4.1. NACE Code47   

B.2.5. Kód - dimenze: umístění (NUTS/LAU48   B.2.5. Code for the location dimension(s) 
(NUTS/LAU)48 

  

B.3. Slučitelnost a soulad s operačním programem / 
s operačními programy 

B.3. Compatibility and coherence with the 
Operational Programme(s) 

B.3.1. Název souvisejícího operačního programu / 
souvisejících operačních programů: 

B.3.1. Title of the related Operational Programme(s): 

  

B.3.2. Číslo společného kódu pro identifikaci (CCI) 
operačního programu / operačních programů 

B.3.2. Common Code for Identification (CCI) No of 
Operational Programme(s) 

B.3.3. Fond B.3.3. Fund 

V případě velkého projektu spolufinancovaného z více 
operačních programů uveďte fond zvlášť pro každý 
operační program. 

In case of major project co-financed by more than one 
Operational Programme, specify the Fund for each 
Operational Programme separately. 

ERDF  Fond soudržnosti  ERDF  Cohesion Fund  

B.3.4. Název prioritní osy nebo prioritních os v případě 
velkého projektu spolufinancovaného z více 
operačních programů 

B.3.4. Title of the priority axis or priority axes in case 
of major project co-financed by more than one 
Operational Programme 

  

B.4. Popis projektu B.4. Project description 

B.4.1. Popis projektu (nebo jeho fáze) B.4.1. Project (or project phase) description: 

a) Uveďte popis projektu (nebo jeho fáze). a) Provide a description of the project (or project 
phase). 

  
  

                                                           
45 Příloha II nařízení (ES) č. 1828/2006, není-li uvedeno jinak.;  
EN: Annex II to Regulation (EC) No 1828/2006 unless otherwise specified. 
46 Pokud projekt zahrnuje více než jednu hospodářskou činnost, je možno uvést více kódů. V tom případě by se u každého kódu měl uvést 
procentní podíl, přičemž součet těchto podílů nesmí být vyšší než 100 %.; 
EN: Where a project involves more than one economic activity, multiple codes may be indicated. In that case the percentage share for each 
code should be indicated with the total not exceeding 100 %. 
47 NACE-Rev.2, 4místný kód: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).; 
EN: NACE-Rev.2, 4 digit code: Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council (OJ L 393, 30.12.2006, p. 1). 
48 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (Úř. vést. L 154, 21.6.2003, s. 1). Použijte nejpodrobnější a nejvýznamnější 
kód NUTS. Pokud se projekt týká více jednotlivých oblastí na úrovni NUTS/LAU 2, použijte kódování NUTS/LAU 1 nebo vyšší kódy.; 
EN: Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 154, 21.6.2003, p. 1). Use the most detailed and 
relevant NUTS code. Where a project affect multiple individual NUTS/LAU 2 level areas, consider encoding the NUTS/LAU1 or higher 
codes. 
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b) Je-li daný projekt fází celkového projektu, uveďte 
popis navrhovaných etap realizace (s vysvětlením, zda 
jsou nezávislé z technického a finančního hlediska). 
V případě velkého projektu spolufinancovaného z více 
operačních programů uveďte části, které se ke 
každému operačnímu programu vztahují, nebo 
poměrné rozdělení. 

b) Where the project is a phase of an overall project, 
provide a description of the proposed stages of 
implementation (explaining whether they are 
technically and financially independent). In case of 
major project co-financed by more than one 
Operational Programme indicate the parts falling under 
each Operational Programme or pro-rata allocation. 

  

c) Jaká kritéria byla použita k rozdělení projektu do 
fází? 

c) What criteria have been used to determine the 
division of the project into phases? 

  

B.4.2. Technický popis investice do infrastruktury B.4.2. Technical description of the investment in 
infrastructure 

a) Popište navrhovanou infrastrukturu a dílo, pro něž 
se navrhuje pomoc, s uvedením hlavních rysů a dílčích 
prvků. 

a) Describe the proposed infrastructure and the work 
for which assistance is being proposed specifying its 
main characteristics and component elements. 

  

b) S ohledem na dotčené dílo uveďte hlavní ukazatele 
výstupů a jejich počet a ve vhodných případech hlavní 
ukazatele, které mají být použity: 

b) In respect of the work involved, identity and 
quantify the key output indicators and, where relevant, 
the core indicators to be used: 

  

c) Hlavní subjekty mající prospěch z infrastruktury (tj. 
cílová populace, jíž bude infrastruktura sloužit, pokud 
možno uveďte počet): 

c) Main beneficiaries of the infrastructure (i.e. target 
population served, quantified where possible): 

  

d) Má být infrastruktura vybudována prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého sektoru? 

d) Is the construction of the infrastructure to be 
delivered through a public-private partnership (PPP)? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, popište tohoto formu partnerství (tj. proces 
výběru partnera ze soukromého sektoru, strukturu 
partnerství, opatření v souvislosti s vlastnictvím 
infrastruktury, opatření týkající se rozdělení rizik atd.): 

If yes, describe the form of the PPP (i.e., selection 
process for private partner, structure of PPP, 
infrastructure ownership arrangements, risk allocation 
arrangements, etc.): 

  

Uveďte podrobné informace, jak bude infrastruktura 
spravována po dokončení projektu (tj. veřejné řízení, 
koncese, jiná forma partnerství veřejného 
a soukromého sektoru). 

Give details of how the infrastructure is to be managed 
after the project is completed (i.e., public management, 
concession, other form of PPP). 

  

e) Je projekt součástí transevropské sítě dohodnuté na 
úrovni Unie? 

e) Does the project form part of a Trans-European 
Network agreed at Union level? 

Ano  Ne  Yes  No  
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B.5. Cíle projektu B.5. Project objectives 

B.5.1. Stávající vybavenost infrastrukturou a dopad 
projektu 

B.5.1. Current infrastructure endowment and impact of 
the project 

Uveďte rozsah, nakolik je/jsou region/y v současnosti 
vybaven/y typem infrastruktury, na niž se vztahuje tato 
žádost. Porovnejte s úrovní vybavenosti 
infrastrukturou, o niž se usiluje do cílového roku 20.. 
(tj. podle příslušné strategie nebo případně podle 
celostátních/regionálních plánů). Uveďte předvídatelný 
přínos projektu k cílům strategie/plánů. Upřesněte 
možné překážky nebo jiné problémy, jež bude nutno 
vyřešit. 

Indicate the extent to which the region(s) is/are at 
present endowed with the type of infrastructure 
covered by this application; compare it with the level 
of infrastructure endowment aimed for by target year 
20.. (i.e., according to the relevant strategy or 
national/regional plans, where applicable). Indicate the 
foreseeable contribution of the project to the 
strategy/plan objectives. Specify potential bottlenecks 
or other problems to be resolved. 

  

B.5.2. Socioekonomické cíle B.5.2. Socio-economic objectives 

Uveďte socioekonomické cíle projektu. Indicate the projecťs socio-economic objectives and 
targets. 

  

B.5.3. Přínos k provedení operačního programu / 
operačních programů 

B.5.3. Contribution to the achievement of the 
Operational Programme(s) 

Popište, jak projekt přispěje k dosažení priorit 
operačního programu / operačních programů (pokud 
možno uveďte kvantifikované ukazatele pro každý 
operační program). 

Describe how the project contributes to the 
achievement of the priorities of the Operational 
Programme(s) (provide quantified indicators per 
operational programme where possible). 

  

C. VÝSLEDKY STUDIÍ PROVEDITELNOSTI C. RESULTS OF FEASIBILITY STUDIES 

C.1. Uveďte shrnutí hlavních závěrů 
vypracovaných studií proveditelnosti 

C.1. Provide a summary of the main conclusions of 
the feasibility studies conducted 

  

Uveďte přesné odkazy, pokud se na financování studií 
proveditelnosti podílel ERDF, Fond soudržnosti, ISPA 
či jiný nástroj pomoci Unie. 

Give precise references if ERDF, Cohesion Fund, 
ISPA or other Union assistance is/was involved in the 
financing of the feasibility studies. 

  

C.1.1. Analýza poptávky C.1.1. Demand analysis 

Uveďte shrnutí analýzy poptávky, včetně 
předpokládané míry využití po dokončení a tempa 
růstu poptávky. 

Provide a summary of the demand analysis, including 
the predicted utilisation rate on completion and the 
demand growth rate. 

  
  

C.1.2. Zvažované možnosti C.1.2. Options considered 

Uveďte alternativní možnosti uvažované ve studiích 
proveditelnosti. 

Outline the alternative options considered in the 
feasibility studies. 

  
  



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 139 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

D. HARMONOGRAM  D. TIMETABLE  

D.1. Harmonogram projektu D.1. Project timetable 

Níže uveďte harmonogram vývoje celkového projektu. Give below the timetable for the development of the 
overall project. 

Pokud se žádost týká etapy projektu, uveďte v tabulce 
jasně prvky celkového projektu, pro něž se podává 
žádost o podporu: 

Where the application concerns a project stage, clearly 
indicate in the table the elements of the overall project 
for which assistance is being sought by this 
application: 

 
Datum zahájení 

(A) 
dd/mm/rrrr 

Datum ukončení 
(B) 

dd/mm/rrrr 
 

Start date 
(A)  

dd/mm/yyyy 

Completion date 
(B) 

dd/mm/yyyy 

1. Studie 
proveditelnosti: 

  1. Feasibility studies:   

2. Analýza nákladů 
a přínosů (včetně 
finanční analýzy): 

  2. Cost-benefit 
analysis (including 
financial analysis): 

  

3. Posouzení dopadu 
na životní prostředí: 

  3. Environmental 
impact assessment: 

  

4. Přípravné studie:   4. Design studies:   

5. Vyhotove�í zadávací 
dokumentace: 

  5. Preparation of 
Tender 
documentation: 

  

6. Očekávané 
zahájení postupu/ů 
nabídkového řízení (*): 

  6. Expected launch of 
tender procedure(s) 
(*): 

  

7. Získání pozemků:   7. Land acquisition:   

8. Fáze výstavby / 
zakázka: 

  8. Construction 
phase/contract: 

  

(*) Uveďte podrobné informace ke každému nabídkovému řízení (*) Specify for each tender 

Připojte souhrnný časový plán pro hlavní kategorie 
prací (tj. Ganttův diagram, je-li k dispozici).  

Please attach a summary schedule of the main 
categories of works (i.e., a Gantt chart, where 
available). 

D.2. Pokročilost projektu D.2. Project maturity 

Popište harmonogram projektu (D.1) z hlediska 
technického a finančního pokroku a stávající 
pokročilost projektu v rámci těchto bodů:  

Describe the project timetable (D.1) in terms of the 
technical and financial progress and current maturity of 
the project under the following headings: 

D.2.1 Technická (studie proveditelnosti atd.): D.2.1. Technical (feasibility studies, etc.): 

  
  

D.2.2 Správní (povolení, posouzení vlivu na životní 
prostředí, nákup pozemků, výzvy k předložení nabídek 
atd.): 

D.2.2. Administrative (authorisations, El A, land 
purchase, invitations to tender, etc.): 
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D.2.3 Finanční (rozhodnutí o závazcích s ohledem na 
vnitrostátní výdaje z veřejných zdrojů, požadované 
nebo poskytnuté úvěry atd. - uveďte odkazy): 

D.2.3. Financial (commitment decisions in respect of 
national public expenditure, loans requested or granted, 
etc. - give references): 

  

D.2.4 Pokud byl projekt již zahájen, uveďte současný 
stav prací: 

D.2.4. If the project has already started, indicate the 
current state of works: 

  

E. ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ E. COST-BENEFIT ANALYSIS 

Tento oddíl by se měl zakládat na pokynech 
k metodice provádění analýzy nákladů a přínosů pro 
velké projekty. Kromě shrnutí prvků, které je třeba 
předložit, je nutno k doložení této žádosti připojit 
dokument s úplnou analýzou nákladů a přínosů jako 
přílohu II. 

This section should be based on the Guidelines on the 
methodology for carrying out the cost-benefit-analysis 
of major projects. In addition to the summary elements 
to be provided, the full cost-benefit analysis document 
shall be provided in support of this application as 
Annex II. 

E.1. Finanční analýza E.1. Financial analysis 

Níže by měly být shrnuty hlavní prvky finanční 
analýzy v rámci analýzy nákladů a přínosů. 

The key elements from the financial analysis of the 
CBA should be summarised below. 

E.1.1 Stručný popis metodiky a zvláštních předpokladů E.1.1. Short description of methodology and specific 
assumptions made 
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E.1.2 Hlavní prvky a parametry použité při finanční 
analýze v rámci analýzy nákladů a přínosů 

E.1.2. Main elements and parameters used in the CBA 
for financial analysis 

Hlavní prvky a parametry Nediskontvaná 
hodnota 

Diskontovaná 
hodnota  

(čistá současná 
hodnota) 

Main elements and�parameters Value Not 
discounted 

Value 
Discounted  
(Net Present 

Value) 

1. Referenční období (roky)   1. Reference period (years)   

2. Finanční diskontní sazba 
(v %) (*) 

  2. Financial discount rate (%) (*)   

3. Celkové investiční náklady 
bez rezerv pro nepředvídatelné 
události  
(v EUR, nediskontované) (**) 

  3. Total investment cost excluding 
contingencies  
(in euro, not discounted) (**) 

  

4. Celkové investiční náklady  
(v EUR, disko�tované) 

  4. Total investment cost  
(in euro, discounted) 

  

5. Zbytková hodnota  
(v EUR, nediskontovaná) 

  5. Residual value  
(in euro, not discounted) 

  

6. Zbytková hodnota  
(v EUR, diskontovaná) 

  6. Residual value  
(in euro, discounted) 

  

7. Příjmy (v EUR, diskontované)   7. Revenues (in euro, discounted)   

8. Provozní náklady  
(v EUR, diskontované) 

  8. Operating costs (in euro, 
discounted) 

  

Výpočet nedostatku financování 
(***) 

  Funding gap calculation (***)   

9. Čisté příjmy = pří�my - 
provozní náklady + zbytková 
hodnota (v EUR, diskontováno) 
= (7) - (8)+ (6) 

  9. Net revenue = revenues - 
operating costs + residual value (in 
euro, discounted) = (7) - (8) + (6) 

  

10. Investiční náklady - cistě 
příjmy (v EUR, diskontováno) = 
(4) - (9) (ČI. 55 odst. 2) 

  10. Investment cost - net revenue 
(in euro, discounted) = (4) - (9) 
(Article 55(2)) 

  

11. Míra nedostatku financování 
(v %) = (10) / (4) 

  11. Funding gap rate (%) 
 = (10) / (4) 

  

(*) Upřesněte, zda se jedná o reálnou nebo nominální sazbu. Pokud 
se finanční analýza provádí ve stálých cenách, je nutno použít 
reálnou finanční diskontní sazbu. Pokud se analýza provádí 
v současných cenách, je nutno použít nominální diskontní sazbu. 

(*) Specify if the rate is real or nominal. If the financial analysis is 
conducted in constant prices, a financial discount rate expressed in 
real terms shall be used. If the analysis is conducted in current prices, 
a discount rate in nominal terms shall be used. 

(**) Investiční náklady by se zde měly uvádět bez rezerv pro 
nepředvídatelné události v souladu s pracovním dokumentem č. 4. 

(**) Investment cost should here exclude contingencies in 
accordance with working document number 4. 

(***) Toto se nevztahuje na: 1) projekty, na něž se vztahují pravidla 
o státní podpoře ve smyslu článku 107 Smlouvy (viz bod G.1), podle 
či. 55 odst. 6 nařízení (ES) č. 1083/2006 a 2) pokud jsou provozní 
náklady vyšší než příjmy, projekt se nepovažuje za projekt 
vytvářející příjmy ve smyslu článku 55 nařízení (ES) č. 1083/2006 a 
v takovém případě prosím ignorujte položky 9 a 10 a stanovte 
nedostatek financování v úrovni 100 %. 

(***) This does not apply: 1) for projects subject to the rules on State 
aids in the meaning of Article 107 of the Treaty (see point G.1), 
pursuant to Article 55(6) of Regulation (EC) No 1083/2006 and 2) if 
operating costs are higher than revenues the project is not considered 
as revenue generating in the sense of Article 55 of Regulation (EC) 
No 1083/2006, in which case, ignore items 9 and 10 and set funding 
gap to 100%. 

Je-li možné získat DPH zpět, náklady a příjmy by se 
měly zakládat na údajích bez DPH.  

Where VAT is recoverable, the costs and revenues 
should be based on figures excluding VAT.  
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E. 1.3. Hlavní výsledky finanční analýzy E.1.3. Main results of the financial analysis 

 
Bez podpory Unie 

(FRR/C) 
A 

S podporou Unie 
(FRR/K) 

B(*) 
 

Without Union 
assistance 

(FRR/C) 
A 

Without Union 
assistance 

(FRR/K) 
B(*) 

1. Finanční míra 
návratnosti (FRR) (v %) 

 FRR/C  FRR/K 1. Financial rate of return 
(%) 

 FRR/C  FRR/K 

2. Čistá současná hodnota 
(FNPV) (v EUR) 

 FNPV/C  FNPV/K 2. Net present value (euro)  FNPV/C  FNPV/K 

(*) Při výpočtu ziskovosti projektu bez podpory Unie (,/C") a 
s podporou Unie (,/K") vycházejte z pokynů, které poskytla Komise 
v souladu s článkem 40 nařízení (ES) č. 1083/2006. 

(*) For the calculation of the project profitability without (7C) and 
with (VK1) Union assistance, refer to the guidance provided by the 
Commission in line with Article 40 of Regulation (EC) No 
1083/2006. 

E.1.4. Příjmy získané během doby životnosti E.1.4. Revenues generated over its lifetime 

Pokud se očekává, že projekt přinese příjmy 
prostřednictvím sazeb nebo poplatků hrazených 
uživateli, uveďte podrobné údaje o poplatcích (druh 
a výše poplatků, na jakém základě nebo na základě 
jakých předpisů Unie byly poplatky stanoveny). 

If the project is expected to generate revenues through 
tariffs or charges borne by users, please give details of 
charges (types and level of charges, principle or Union 
legislation on the basis of which the charges have been 
established). 

a) Pokrývají poplatky provozní náklady a amortizaci 
projektu? 

a) Do the charges cover the operational costs and 
depreciation of the project? 

  

b) Liší se poplatky pro jednotlivé uživatele 
infrastruktury? 

b) Do the charges differ between the various users of 
the infrastructure? 

  

c) Jsou poplatky přiměřené c) Are the charges proportional 

i) užívání projektu / reálné spotřebě? i) To the use of the project/real consumption? 

  

ii) znečištění vytvářenému uživateli? ii) To the pollution generated by users? 

  

Nejsou-li navrhovány žádné sazby či poplatky, jak 
budou hrazeny náklady na provoz a údržbu? 

If no tariffs or charges are proposed, how will 
operating and maintenance costs be covered? 

  

E.2 Socioekonomická analýza E.2. Socio-economic analysis 

E.2.1 Uveďte stručný popis metodiky (hlavní 
předpoklady použité při hodnoceni nákladů a přínosů) 
a hlavní zjištění socioekonomické analýzy: 

E.2.1. Provide a short description of methodology (key 
assumptions made in valuing costs and benefits) and 
the main findings of the socio-economic analysis: 
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E.2.2 Uveďte podrobné údaje o hlavních 
ekonomických nákladech a přínosech zjištěných 
v analýze spolu s hodnotami, které jim byly přiřazeny: 

E.2.2. Give details of main economic costs and 
benefits identified in the analysis together with values 
assigned to them: 

Přínos 
Příp. 

jednotková 
hodnota 

Celková 
hodnota 
(v EUR, 

diskontovaná) 

% celkových 
přínosů Benefit 

Unit value 
(where 

applicable) 

Total value (in 
euro, 

discounted) 
% of total 
benefits 

        

… … … … … … … … 

Náklady 
Příp. 

jednotková 
hodnota 

Celková 
hodnota 
(v EUR, 

diskontovaná) 

% celkových 
nákladů Cost 

Unit value 
(where 

applicable) 

Total value (in 
euro, 

discounted) 
% of total 

costs 

        

… … … … … … … … 

  

E.2.3 Hlavní ukazatele ekonomické analýzy E.2.3. Main indicators of the economic analysis 

Hlavní parametry a ukazatele Hodnoty Main parameters and indicators Values 

1. Sociální diskontí sazba  1. Social discount rate (%)  

2. Ekonomická míra návratnosti (v 
%) 

 2. Economic rate of return (%)  

3. Ekonomická čistá současná 
hodnota (v EUR) 

 3. Economic net present value (in 
euro) 

 

4. Poměr přínosů k nákladům  4. Benefit-cost ratio  

E.2.4 Účinky projektu na zaměstnanost E.2.4. Employment effects of project 

Uveďte počet pracovních míst, která budou vytvořena 
(v přepočtu na plný pracovní úvazek). 

Provide an indication of the number of jobs to be 
created (expressed in terms of full-time equivalents 
(FTE)). 

Počet přímo 
vytvořených 

pracovních míst 

Počet (plný pracovní 
úvazek)  

(A) 

Průměrná doba 
trvání těchto 

pracovních míst 
(v měsících) (*) 

(B) 

Number of jobs 
directly created: 

No (FTE)  
(A) 

Average duration of 
these jobs 

(months) (*) 
(B) 

1. Během prováděcí 
fáze 

  1. During 
implementation phase 

  

2. Během provozní 
fáze 

  2. During operational 
phase 

  

(*) V případě stálých pracovních míst uveďte namísto doby trvání 
v měsících slovo „stálé". 
[Pozn.: nepřímo vytvořená nebo zaniklá pracovní místa se u investic 
do veřejné infrastruktury nepožadují.] 

(*) In case of permanent jobs, instead of duration in months, type 
'permanent'. [A/S; indirect jobs created or lost are not sought for 
public infrastructure investments.] 

E.2.5 Určete hlavní nekvantifikovatelné/neocenitelné 
přínosy a náklady: 

E.2.5. Identity the main non-quantifiable/non valuable 
benefits and costs: 
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E.3 Analýza rizik a citlivosti E.3. Risk and sensitivity analysis 

E.3.1 Stručný popis metodiky a souhrnných výsledků E.3.1. Short description of methodology and summary 
results 

  

E.3.2 Analýza citlivosti E.3.2. Sensitivity analysis 

Uveďte procentní změnu použitou na testované 
proměnné:  

State the percentage change applied to the variables 
tested: ……… 

Uveďte odhadovaný účinek na výsledky indexů 
finanční a ekonomické výkonnosti. 

Present the estimated effect on results of financial and 
economic performance indexes. 

Testovaná 
proměnná 

Odchylka 
finanční 

míry 
návratnosti 

Odchylka 
finanční 
čisté 

současné 
hodnoty 

Odchylka 
ekonomick

é míry 
návratnosti 

Odchylka 
ekonomick

é čisté 
současné 
hodnoty 

Variable 
tested 

Financial 
Rate of 
Return 

variation 

Financial 
Net 

Present 
Value 

variation 

Economic 
Rate of 
Return 

variation 

Economic 
Net 

Present 
Value 

variation 

          

          

Které proměnné byly zjištěny jako kritické? Uveďte 
použité kritérium. 

Which variables were identified as critical variables? 
State which criterion is applied. 

  

Jaké jsou měnící hodnoty kritických proměnných? Which are the switching values of the critical 
variables? 

  

E.3.3 Analýza rizik E.3.3. Risk analysis 

Popište odhad rozložení pravděpodobnosti indexů 
finanční a ekonomické výkonnosti projektu. Předložte 
příslušné statistické údaje (očekávané hodnoty, 
standardní odchylka). 

Describe the probability distribution estimate of the 
projecťs financial and economic performance indexes. 
Provide relevant statistical information (expected 
values, standard deviation). 

  

F. ANALÝZA VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ F. ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL 
IMPACT  

F.1. Jak projekt: F.1. How does the project: 

a) přispěje k cíli environmentální udržitelnosti 
(evropská politika týkající se změny klimatu, zastavení 
ztráty biologické rozmanitosti, jiné ...); 

a) contribute to the objective of environmental 
sustainability (European climate change policy, halting 
loss of biodiversity, other ...); 

b) respektuje zásady preventivních opatření a to, že 
škody na životním prostředí by měly být přednostně 
napraveny u zdroje; 

b) respect the principles of preventive action and that 
environmental damage should as a priority be rectified 
at source; 

c) respektuje zásadu „znečišťovatel platí". c) respect the 'polluter pays' principle. 
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F.2. Konzultace orgánů pro ochranu životního 
prostředí 

F.2. Consultation of environmental authorities 

Byly konzultovány orgány pro ochranu životního 
prostředí, kterých se projekt pravděpodobně bude 
týkat, vzhledem k jejich zvláštní působnosti? 

Have the environmental authorities likely to be 
concerned by the project been consulted by reason of 
their specific responsibilities? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte jméno/a a adresu/y a vysvětlete 
působnost daného orgánu: 

If yes, please give name(s) and address(es) and explain 
that authority's responsibility: 

  

Pokud ne, uveďte důvody: If no, please give reasons: 

  

F.3. Posouzení vlivu na životní prostředí F.3. Environmental Impact Assessment 

F.3.1. Povolení49 F.3.1. Development consent49 

F.3.1.1. Bylo již vydáno povolení pro tento projekt? F.3.1.1. Has development consent already been given 
to this project? 

Ano  Ne  Yes  No  

F.3.1.2. Pokud ano, uveďte datum: F.3.1.2. If yes, on which date 

  

F.3.1.3. Pokud ne, uveďte, kdy byla podána formální 
žádost o povolení: 

F.3.1.3. If no, when was the formal request for the 
development consent introduced: 

  

F.3.1.4. Kdy se očekává pravomocné rozhodnutí? F.3.1.4. By which date is the final decision expected? 

  

F.3.1.5. Uveďte příslušný orgán nebo orgány, které 
vydaly nebo vydají povolení: 

F.3.1.5. Specify the competent authority or authorities, 
which has given or will give the development consent. 

  

F.3.2. Použití Směrnice Rady 85/337/EHS 
o posuzování vlivů na životní prostředí50 

F.3.2. Application of Council Directive 85/337/EEC on 
Environmental Impact Assessment (EIA)50 

F.3.2.1. Je projekt druhem stavebního záměru, jehož se 
týká: 

F.3.2.1. Is the project a class of development covered 
by: 

 příloha I směrnice (přejděte na otázku F.3.2.2)  Annex I to that Directive (go to question F.3.2.2) 

 příloha II směrnice (přejděte na otázku F.3.2.3)  Annex II to that Directive (go to question F.3.2.3) 

                                                           
49 Rozhodnutí příslušného (vnitrostátního) orgánu nebo orgánů, které opravňuje oznamovatele k uskutečnění záměru. Pokud je předložený projekt součástí širší 
operace, mělo by se povolení vztahovat pouze na projekt předložený Komisi. Pokud se požaduje více rozhodnutí o povolení, zopakujte příslušné informace 
tolikrát, kolikrát je potřeba.; 
EN: The decision of the competent (national) authority or authorities which entitles the developer to proceed with the project. In cases where 
the project submitted is part of a wider operation, the development consent should refer only to the project submitted to the Commission. In 
cases where more than one development consent decisions are required, please repeat the information as many times as necessary. 
50 Úř. vest. L 175, 5.7.1985, s. 40.; EN: OJ L 175, 5.7.1985, p. 40. 
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 žádná z těchto dvou příloh  
(přejděte na otázku F.3.3) 

 Neither of the two annexes  
(go to question F.3.3) 

F.3.2.2. Vztahuje-li se na projekt příloha I směrnice, 
připojte tyto dokumenty: 

F.3.2.2. When covered by Annex I to that Directive, 
include the following documents: 

a) informace uvedené v či. 9 odst. 1 uvedené směrnice; a) the information referred to in Article 9(1) of that 
Directive; 

b) všeobecně srozumitelné shrnutí51 (studie vlivů na 
životní prostředí provedené pro daný projekt; 

b) the non-technical summary51 of the Environmental 
Impact Study carried out for the project; 

c) informace o konzultacích s orgány pro ochranu 
životního prostředí, dotčenou veřejností a popřípadě 
s jinými členskými státy. 

c) information on consultations with environmental 
authorities, the public concerned and, if applicable, 
with other Member States. 

F.3.2.3. Vztahuje-li se na projekt příloha II směrnice, 
bylo pro daný projekt provedeno posouzení vlivů na 
životní prostředí? 

F.3.2.3. When covered by Annex II to that Directive, 
has an Environmental Impact Assessment been carried 
out for this project? 

 Ano  Yes 

v tom případě připojte potřebné dokumenty uvedené 
v bodě F.3.2.2 

in which case, include the necessary documents listed 
under point F.3.2.2 

 Ne  No 

v tom případě vysvětlete důvody a uveďte prahové 
hodnoty, kritéria nebo přezkoumání jednotlivých 
případů, jež umožnily dospět k závěru, že projekt nemá 
žádné závažné vlivy na životní prostředí: 

in which case, explain the reasons and give the 
thresholds, criteria or case by case examination carried 
out to reach the conclusion that the project has no 
significant environmental effects: 

  

F.3.3. Použití Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/42/ES o strategickém posouzení vlivů na 
životní prostředí52 

F.3.3. Application of the Strategie Environmental 
Assessment Directive 2001/42/EC of the European 
Parliament and of the Council52 (SEA-Directive) 

F.3.3.1. Vyplývá projekt z plánu nebo programu, jenž 
náleží do oblasti působnosti směrnice o strategickém 
posouzení vlivů na životní prostředí?  

F.3.3.1. Does the project result from a plan or 
programme falling within the scope of the SEA 
Directive? 

 Ne v tom případě uveďte stručné vysvětlení:  No in which case please provide a short 
explanation: 

  

 Ano v tom případě uveďte internetový odkaz nebo 
elektronickou kopii všeobecně srozumitelného 
shrnutí53 zprávy o vlivech na životní prostředí 
provedené pro daný plán nebo program, aby bylo 
možno vyhodnotit, zda se posouzení zabývalo 
možnými širšími kumulativními účinky projektu. 

 Yes in which case, in order to appreciate if wider 
potential cumulative effects of the project have been 
addressed, please provide either an internet link to or 
an electronic copy of the non-technical summary53 of 
the Environmental Report carried out for the plan or 
programme. 

                                                           
51 Vypracované podle či. 5 odst. 3 směrnice 85/337/EHS.; EN: Prepared under Article 5(3) of Directive 85/337/EEC. 
52 Úř. vest. L 197, 21.7.2001, s. 30.; EN: OJ L 197, 21.7.2001, p. 30. 
53 Vypracované podle přílohy I písm. j) směrnice 2001/42/ES.; EN: Prepared under Annex I (j) to Directive 2001/42/EC. 
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F.4. Posouzení vlivů na oblasti zařazené do soustavy 
NATURA 2000 

F.4. Assessment of effects on NATURA 2000 Sites 

F.4.1. Bude mít projekt pravděpodobně významné 
nepříznivé účinky na oblasti zařazené do soustavy  
NATURA  2000 nebo na oblasti, jejichž zařazení se 
plánuje? 

F.4.1. Is the project likely to have significant negative 
effects on sites included or intended to be included in 
the NÁTURA 2000 network? 

 Ano v tom případě  Yes in which case 

(1) uveďte souhrn závěrů příslušného posouzení 
provedeného podle či. 6 odst. 3 směrnice Rady 
92/43/EHS54. 

(1) Please provide a summary of the conclusions of the 
appropriate assessment carried out according to Article 
6(3) of Council Directive 92/43/EEC54. 

  

(2) Pokud se považovala za nezbytná vyrovnávací 
opatření podle či. 6 odst. 4, předložte kopii formuláře 
„Informace o projektech, které budou mít 
pravděpodobně závažný nepříznivý účinek na oblasti 
zařazené do soustavy  NATURA  2000 oznámené 
Komisi (GŘ pro životní prostředí) podle směrnice 
92/43/EHS55". 

(2) In case, compensation measures were deemed 
necessary according to Article 6(4), please provide 
a copy of the form 'Information on projects Likely to 
have significant negative effect on NÁTURA 2000 
sites, as notified to the Commission (DG Environment) 
under Directive 92/43/EEC55 

 Ne v tom případě připojte prohlášení uvedené 
v dodatku I vyplněné příslušným orgánem. 

 No in which case attach a completed Appendix I 
declaration filled in by the relevant authority. 

F.5. Dodatečná opatření k začlenění problematiky 
životního prostředí 

F.5. Additional environmental integration measures 

Předpokládá projekt (kromě posouzení vlivů na životní 
prostředí) nějaká dodatečná opatření k začlenění 
problematiky životního prostředí (např. 
environmentální audit, řízení s ohledem na životní 
prostředí, zvláštní environmentální monitorování)? 

Does the project envisage, apart from Environmental 
Impact Assessment, any additional environmental 
integration measures (e.g. environmental audit, 
environmental management, specific environmental 
monitoring)? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, upřesněte: If yes, specify 

  

F.6. Náklady na opatření přijatá k nápravě 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

F.6. Cost of measures taken for correcting negative 
environmental impacts 

Jsou-li zahrnuty v celkových nákladech, odhadněte 
podíl nákladů na opatření přijatá za účelem snížení 
a/nebo napravení nepříznivých vlivů na životní 
prostředí: 

If included in total cost, estimate proportion of cost of 
measures taken to reduce and/or to compensate for 
negative environmental impacts 

% % 

Stručně vysvětlete: Explain briefly: 

  
  

                                                           
54 Úř. vest. L 206, 22.7.1992, s. 7.; EN: OJ L 206, 22.7.1992, p. 7 
55 Dokument 99/7 rev.2 přijatý Výborem pro stanoviště (zřízeným podle směrnice 92/43/EHS) na zasedání dne 4. října 1999.; 
EN: Document 99/7 rev. 2 adopted by the Habitats Committee (established under Directive 92/43/EEC) at its meeting on 4 October 1999. 
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F.7. V případě projektů v oblasti vod, odpadních 
vod a tuhého odpadu: 

F.7. In case of projects in the areas of water, waste 
water and solid waste: 

Vysvětlete, zda je projekt v souladu 
s odvětvovým/integrovaným plánem a programem 
spojeným s prováděním politiky nebo právních 
předpisů Unie56 v těchto oblastech: 

Explain whether the project is consistent with 
a sectoral/integrated plan and programme associated 
with the implementation of Union policy or 
legislation56 in those areas: 

  

G. ODŮVODNĚNÍ PŘÍSPĚVKU Z VEŘEJNÝCH 
ZDROJŮ 

G. JUSTIFICATION FOR THE PUBLIC 
CONTRIBUTION 

G.1. Hospodářská soutěž G.1. Competition 

Zahrnuje projekt státní podporu? Does this project involve State Aids? 

Ano  Ne  Yes  No  

                                                           
56 Zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES (rámcová směrnice o vodě) (Úř. vest. L 327, 22.12.2000, s. 1), směrnice 
Rady 1991/271/ES (směrnice o čištění městských odpadních vod) (Úř. vést. L 135, 30.5.1991, s. 40), článek 7 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2006/12/ES (rámcová směrnice o odpadech) (Úř. vest. L 114, 27.4.2006, s. 9), směrnice Rady 1999/31/ES (směrnice 
o skládkách odpadů) (Úř. vest. L 182, 16.7.1999, s. 1).; 
EN: In particular, Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council (Water Framework Directive) (OJ L 327, 
22.12.2000, p. 1) Council Directive 1991/271/EC (Urban Waste Water Treatment Directive) (OJ L 135, 30.5.1991, p. 40), Article 7 of 
Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council (Waste Framework Directive) (OJ L 114, 27.4.2006, p. 9), Council 
Directive 1999/31/EC (Landfill of Waste Directive) (OJ L 182, 16.7.1999, p. 1). 
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Pokud ano, uveďte v níže uvedené tabulce výši 
podpory a u schválené státní podpory její číslo a odkaz 
na schvalovací dopis, u podpory, na niž se vztahuje 
bloková výjimka, příslušné registrační číslo a 
u oznámené podpory, o níž dosud nebylo rozhodnuto, 
číslo státní podpory57 

If yes, please give in the table below the amount of aid, 
and, for approved aid the state aid number and the 
reference of the approval letter, for block-exempted aid 
the respective registry number, and for pending 
notified aid the state aid number57. 

Zdroje podpory 
(místní, regionální, 
celostátní a Unie): 

Výše 
podpory 
v EUR 

Číslo státní 
podpory / 
registrační 

číslo 
u podpory 
s blokovou 
výjimkou 

Odkaz na 
schvalovací 

dopis 

Sources of aid (local, 
regional, national and 

Union): 

Amount 
of aid 
euro 

State Aid 
number/ 
registry 

number for 
block-

exempted 
aid 

Reference 
of approval 

letter 

Schválený režim 
podpory, schválená 
podpora ad hoc nebo 
podpora spadající do 
nařízení o blokové 
výjimce: 

   Approved aid schemes, 
approved ad hoc aid, or aid 
falling under a block 
exemption regulation: 

   

Předpokládaná 
oznámená podpora, 
o níž nebylo dosud 
rozhodnuto (podpora ad 
hoc nebo režim 
podpory): 

   Aid foreseen under 
pending notifications (ad 
hoc aid or schemes): 

   

Podpora, pro niž nebylo 
předloženo oznámení 
(podpora ad hoc nebo 
režim podpory) 

   Aid for which a notification 
is outstanding (ad hoc aid 
or schemes) 

   

Poskytnutá podpora 
celkem: 

   Total aid granted:    

Celkové náklady 
investičního projektu: 

   Total cost of the investment 
project 

   

G.2. Dopad podpory Unie na provedení projektu G.2. Impact of Union assistance on project 
implementation 

U každé kladné odpovědi uveďte podrobnosti:  For each affirmative answer, give details:  

Co se týká podpory Unie: Will Union assistance: 

a) urychlí provádění projektu? a) accelerate implementation of the project? 

Ano  Ne  Yes  No  

b) je nezbytná pro provedení projektu? b) be essential to implementation of the project? 

Ano  Ne  Yes  No  

  
  

                                                           
57 Tato žádost nenahrazuje oznámení Komisi podle či. 108 odst. 3 Smlouvy. Kladné rozhodnutí Komise o velkém projektu podle nařízení 
(ES) č. 1083/2006 nepředstavuje schválení státní podpory.; 
EN: This application does not replace notification to the Commission under Article 108(3) of the Treaty. A positive decision by the 
Commission on the major project under Regulation (EC) No 1083/2006 does not constitute state aid approval. 
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H. FINANČNÍ PLÁN H. FINANCING PLAN 

Částka rozhodnutí a jiné finanční údaje v tomto oddíle 
musí být v souladu se základem (celkové nebo veřejné 
náklady) pro míru spolufinancování prioritní osy. 
Nejsou-li soukromé výdaje způsobilé pro financování 
v rámci prioritní osy, musí být ze způsobilých nákladů 
vyloučeny; pokud jsou soukromé výdaje způsobilé, 
mohou být zahrnuty. 

The decision amount and other financial information in 
this section must be coherent with the basis (total or 
public cost) for the co-financing rate of the priority 
axis. Where private expenditure is not eligible for 
financing under the priority axis it shall be excluded 
from the eligible costs; where private expenditure is 
eligible it may be included. 

H.1. Rozpis nákladu H.1. Cost breakdown 

v EUR Celkové 
náklady 
projektu 

(A) 

Nezpůsobilé 
náklady (*) 

(B) 

Způsobilé 
náklady 

(C) = (A) - 
(B) 

Euro Total 
Project 
costs 

(A)  

Ineligible 
costs (*) 

(B) 

Eligible 
costs 

(C) = (A) - 
(B) 

1. Poplatky za plány / 
stavební projekt 

   1. Planning/design fees    

2. Nákup pozemků    2. Land purchase    

3. Výstavba    3. Building and 
construction 

   

4. Stroje a zařízení    4. Plant and machinery    

5. Nepředvídatelné 
události (**) 

   5. Contingencies (**)    

6. Přlp. úprava ceny (***)    6. Price adjustment (if 
applicable) (***) 

   

7. Technická pomoc    7. Technical assistance    

8. Propagace    8. Publicity    

9. Dozor v průběhu 
výstavby 

   9. Supervision during 
construction 
implementation 

   

10. Mezisoučet    10. Sub-Total    

11. (DPH (#))    11. (VAT(#))    

12. Celkem (##)   12. Total (##)   

(*) Nezpůsobilé náklady zahrnují i) výdaje mimo období 
způsobilosti, ii) výdaje nezpůsobilé podle vnitrostátních pravidel (či. 
56 odst. 4 nařízení (ES) č. 1083/2006), iii) jiné výdaje, které nebyly 
předloženy ke spolufinancování. Pozn.: Počátečním datem 
způsobilosti výdajů je datum přijetí předlohy operačního programu 
Komisí nebo 1. leden 2007, podle toho, co nastane dříve. 

(*) Ineligible costs comprise (i) expenditure outside the eligibility 
period, (ii) expenditure ineligible under national rules (Article 56(4) 
of Regulation (EC) No 1083/2006), (iii) other expenditure not 
presented for co-financing. NB: The starting date for eligibility of 
expenditure is the date of receipt of the draft operational programme 
by the Commission or 1 January 2007, whichever is the earlier. 

(**) Rezervy pro nepředvídatelné události by neměly překročit 10 % 
celkových investičních nákladů bez rezerv pro nepředvídatelné 
události. Tyto rezervy pro nepředvídatelné události lze zahrnout do 
celkových způsobilých nákladů použitých pro výpočet plánovaného 
příspěvku z fondů - oddíl H2. 

(**) Contingencies should not exceed 10 % of total investment cost 
net of contingencies. These contingencies may be included in the 
total eligible costs used to calculate the planned contribution of the 
funds - Section H2. 

(***) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná 
inflace, jsou-li způsobilé náklady uvedeny ve stálých cenách. 

(***) A price adjustment may be included, where relevant, to cover 
expected inflation where the eligible cost values are in constant 
prices. 

(#) Je-li DPH považována za způsobilou, uveďte důvody. (#) Where VAT is considered as eligible, give reasons. 

(##) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na 
projekt, od plánování po dozor, a musí zahrnovat DPH, a to i 
v případě, že se DPH považuje 
za nezpůsobilou. 

(##) Total cost must include all costs incurred for the project, from 
planning to supervision and must include VAT even if VAT is 
considered non-eligible 
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H.2. Celkové plánované zdroje a plánovaný 
příspěvek z fondů 

H.2. Total planned resources and planned 
contribution from the Funds 

Míra nedostatečného financování již byla uvedena 
v oddíle E.1.2. Měla by se použít na způsobilé náklady 
k výpočtu „částky, na kterou se vztahuje míra 
spolufinancování dané prioritní osy" (či. 41 odst. 2 
nařízení Rady (ES) č. 1083/2006). Ta se poté vynásobí 
mírou spolufinancování prioritní osy s cílem určit 
příspěvek Unie. 

The funding gap rate was already presented under 
Section E.1.2. This should be applied to the eligible 
cost to calculate the 'amount to which the co-financing 
rate for the priority axis applies' (Article 41(2) of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006). This is then 
multiplied by the co-financing rate of the priority axis 
to determine the Union contribution. 

H.2.1. Výpočet příspěvku Unie H.2.1. Union contribution calculation 

 Hodnota  Value 

1. Způsobilé náklady (v EUR, nediskontované) (oddíl 
H.1.12(C)) 

 1. Eligible cost (in euro, not discounted) (Section H.1.12(C))  

2. Příp. míra nedostatku financování (v %) = (E.1.2.11)  2. Funding gap rate (%), if applicable = (E.1.2.11)  

3. Částka rozhodnutí, tj. „částka, na kterou se vztahuje míra 
spolufinancování dané prioritní osy nebo daných prioritních 
os(*)" (či. 41 odst. 2) = (1) × (2). 
Pokud se nepoužije H.2.1.2, zohlední částka rozhodnutí 
nejvyšší možný příspěvek z veřejných zdrojů podle pravidel 
státní podpory 

 3. Decision amount, i.e. the 'amount to which the co-financing 
rate for the priority axis or priority axes (*) applies' (Article 
41(2)) = (1)×(2). 
If H.2.1.2 not applicable, the decision amount must respect 
the maximum public contribution according to state aid rules 

 

3.1 V případě velkých projektů spolufinancovaných z více 
operačních programů uveďte podíl částky rozhodnutí 
odpovídající každému operačnímu programu 

 3.1. In case of major project co-financed by more than one 
Operational Programme, indicate the share of the Decision 
amount corresponding to each Operational Programme 

 

4. Míra spolufinancování prioritní osy nebo prioritních os (*) 
(%) 

 4. Co-financing rate of the priority axis or priority axes (*) (%)  

5. Příspěvek Unie (v EUR) = (3) × (4)  5. Union contribution (in euro) = (3)×(4)  

(*) V případě velkého projektu spolufinancovaného z více 
operačních programů. 

(*) In case of major project co-financed by more than one 
Operational Programme. 

H.2.2 Zdroje spolufinancování H.2.2 Sources of co-financing 

Na základě výsledků výpočtu (případného) nedostatku 
financování musí být celkové investiční náklady 
projektu pokryty z těchto zdrojů: 

In the light of the results of the financing gap 
calculation (where relevant) the total investment costs 
of the project shall be met from the following sources: 

Zdroje celkových investičních nákladů (v EUR) 
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H.2.3 Již potvrzené výdaje H.2.3. Expenditure already certified 

Byly výdaje na tento velký projekt již potvrzeny? Have expenditure for this major project been already 
certified? 

Ano  Ne  Yes  No  
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Pokud ano, uveďte částku:  .................................. EUR. If yes, state the amount:  ....................................... EUR. 

Pokud ano a jde-li o velký projekt spolufinancovaný 
z více operačních programů, podle jakého operačního 
programu byly výdaje potvrzeny? 

If yes and in case of major project co-financed by more 
than one Operational Programme, under which 
Operational Programmes have the expenditure been 
certified? 

Název souvisejícího operačního programu / 
souvisejících operačních programů: ..............................  

Title of the related Operational Programme(s): ............  

Číslo kódu CCI: ............................................................  CCI number: .................................................................  

Příslušná částka v operačním programu:  
 .............................................................................. EUR 

Amount concerned in the Operational Programme: 
 ............................................................................... EUR 

H.3 Roční finanční plán příspěvku Unie H.3. Annual financing plan of Union contribution 

Příspěvek Unie (H.2.1.5) se uvede níže jako podíl 
ročního závazku programu. V případě velkého projektu 
spolufinancovaného z více operačních programů se 
roční finanční plán uvádí odděleně pro každý operační 
program. 

The Union contribution (H.2.1.5) shall be presented 
below in terms of the share of annual programme 
commitment. In case of major project co-financed by 
more than one Operational Programme, the annual 
financing plan shall be presented separately for each 
Operational Programme. 

(v EUR) (In Euro) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

[FS/ERDF - 
upřesněte] 

       [CF/ ERDF - 
specify] 

       

I. SLUČITELNOST S POLITIKAMI 
A PRÁVNÍMI PŘEDPISY UNIE 

I. COMPATIBILITY WITH UNION POLICIES 
AND LAW 

S ohledem na ČI. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1083/2006 
uveďte následující Informace. 

With regard to Article 9(5) of Regulation (EC) No 
1083/2006 provide the following information: 

I.1 Jiné zdroje financování Unie I.1. Other Union financing sources 

I.1.1 Byla s ohledem na tento projekt podána žádost 
o podporu z jiných zdrojů Unie (z rozpočtu na TEN-T, 
LIFE+, rámcového programu pro výzkum a vývoj nebo 
z jiných zdrojů financování ze strany Unie)? 

I.1.1. Has an application been made for assistance from 
any other Union source (TEN-T Budget, LIFE+, R&D 
Framework Programme, other source of Union 
finance) for this project? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte podrobnosti (dotčený finanční 
nástroj, referenční čísla, data, požadované částky, 
poskytnuté částky atd.): 

If yes, please give details (financial instrument 
concerned, reference Nos, dates, amounts requested, 
amounts granted, etc.): 

  
  

I.1.2 Je tento projekt doplňkem jiného projektu, který 
je již financován či má být financován z ERDF, ESF, 
Fondu soudržnosti, rozpočtu na TEN-T, jiných zdrojů 
financování ze strany Unie? 

I.1.2. Is this project complementary to any project 
already financed or to be financed by the ERDF, ESF, 
Cohesion Fund, TEN-T Budget, other source of Union 
finance? 

Ano  Ne  Yes  No  
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Pokud ano, uveďte podrobnosti (přesné podrobné 
údaje, referenční čísla, data, požadované částky, 
poskytnuté částky atd.): 

If yes, give details (provide precise details, reference 
Nos, dates, amounts requested, amounts granted, etc.): 

  

I.1.3 Byla s ohledem na tento projekt podána žádost 
o úvěr nebo kapitálovou podporu EIB/EIF? 

I.1.3. Has an application been made for loan or equity 
support from EIB/EIF for this project? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte podrobnosti (dotčený finanční 
nástroj, referenční čísla, data, požadované částky, 
poskytnuté částky atd.): 

If yes, please give details (financial instrument 
concerned, reference Nos, dates, amounts requested, 
amounts granted, etc.): 

  

I.1.4 Byla s ohledem na předchozí fázi tohoto projektu 
(včetně fáze studie proveditelnosti a přípravné fáze) 
podána žádost o podporu z jiných zdrojů Unie (včetně 
ERDF, ESF, Fondu soudržnosti, EIB, EIF, jiných 
zdrojů financování ze strany Unie)? 

I.1.4. Has an application been made for assistance from 
any other Union source (including ERDF, ESF, 
Cohesion Fund, EIB, EIF, other sources of Union 
finance) for an earlier phase of this project (including 
feasibility and preparatory phases)? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte podrobnosti (dotčený finanční 
nástroj, referenční čísla, data, požadované částky, 
poskytnuté částky atd.): 

If yes, please give details (financial instrument 
concerned, reference Nos, dates, amounts requested, 
amounts granted, etc.): 

  

I.2 Podléhá projekt právnímu řízení ohledně 
nesouladu s právními předpisy Unie? 

I.2. Is the project subject to a legal procedure for 
non-compliance with Union legislation? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte podrobnosti: If yes, please give details: 

  

I.3 Propagační opatření I.3. Publicity measures 

Uveďte podrobné údaje o navrhovaných opatřeních 
k propagaci finanční podpory Unie (např. typ opatření, 
stručný popis, odhadované náklady, dobu trvání atd.): 

Give details of the proposed measures to publicise 
Union assistance (for example, type of measure, brief 
description, estimated costs, duration, etc.): 

  
  

I.4 Použití nástroje JASPERS při přípravě projektu I.4. Involvement of JASPERS in project 
preparation 

I.4.1 Přispěla technická pomoc v rámci nástroje 
JASPERS k jakékoli části přípravy tohoto projektu? 

I.4.1. Has JASPERS technical assistance contributed to 
any part of the preparation of this project? 

Ano  Ne  Yes  No  
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I.4.2 Popište prvky projektu, k nimž přispěl nástroj 
JASPERS (např. dodržování zásad v oblasti životního 
prostředí, zadávání zakázek, přezkum technického 
popisu). 

I.4.2. Describe the elements of the project where 
JASPERS had an input (e.g. environmental 
compliance, procurement, review of technical 
description). 

  
  

I.4.3 Jaké byly hlavní závěry a doporučení, pokud jde 
o příspěvek nástroje JASPERS, a bylo k nim 
přihlédnuto při dokončení projektu? 

I.4.3. What were the principal conclusions and 
recommendations of the JASPERS contribution and 
were these taken into account in the finalisation of the 
project? 

  

I.5 Veřejné zakázky I.5. Public procurement 

Byly-li zakázky zveřejněny v Úředním věstníku 
Evropské unie, uveďte příslušný odkaz. 

In cases where contracts have been advertised in the 
Official Journal of the European Union, give reference. 

Zakázka Datum Odkaz Contract Date Reference 

      

… … … … … … 

  

J. SCHVÁLENÍ PŘÍSLUŠNÉHO 
VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU 

J. ENDORSEMENT OF COMPETENT 
NATIONAL AUTHORITY 

Potvrzuji, že údaje uvedené v tomto formuláři jsou 
přesné a správné. 

I confirm that the information presented in this form is 
accurate and correct. 

Jméno:  ..........................................................................  Name:  ..........................................................................  

Podpis:  .........................................................................  Signature:  ....................................................................  

Organizace:  ..................................................................  Organisation:  ...............................................................  

(Řídící orgán a v případě velkého projektu 
spolufinancovaného z více operačních programů 
odpovědné orgány) 

(Managing authority and in case of major project co-
financed by more than one operational programme the 
responsible authorities) 

Datum:  .........................................................................  Date:  ............................................................................  
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Dodatek I  
PROHLÁŠENÍ ORGÁNU ODPOVĚDNÉHO ZA 
MONITOROVÁNÍ OBLASTÍ ZAŘAZENÝCH 

DO SOUSTAVY NATURA 2000 

Appendix I 
DECLARATION BY AUTHORITY 

RESPONSIBLE FOR MONITORING NÁTURA 
2000 SITES 

Odpovědný orgán ..........................................................  Responsible Authority  .................................................  

který přezkoumal žádost týkající se projektu ................  Having examined the project application  .....................  

který se má nacházet v...................................................  Which is to be located at  ..............................................  

prohlašuje, že projekt pravděpodobně nebude mít 
závažné dopady na oblast zařazenou do soustavy 
NATURA 2000, a to z těchto důvodů: 

Declares that the project is not likely to have 
significant effects on a NATURA 2000 site on the 
following grounds: 

  

Příslušné posouzení podle či. 6 odst. 3 se proto 
nepovažovalo za nutné. 

Therefore an appropriate assessment required by 
Article 6(3) was not deemed necessary. 

Je připojena mapa v měřítku 1:100 000 (nebo 
v nejbližším možném měřítku), která udává polohu 
projektu a popřípadě rovněž dotčené oblasti zařazené 
do soustavy NATURA 2000. 

A map at scale of 1:100.000 (or the nearest possible 
scale) is attached, indicating the location of the project 
as well as the NATURA 2000 sites concerned, if any. 

Datum (dd/mm/rrrr): .....................................................  Date (dd/mm/yyyy):  .....................................................  

Podpis:  ..........................................................................  Signed:  .........................................................................  

Jméno:  ..........................................................................  Name:  ...........................................................................  

Funkce:  .........................................................................  Position:  .......................................................................  

Organizace:  ..................................................................  Organisation:  ................................................................  

(Orgán odpovědný za monitorování oblastí zařazených 
do soustavy NATURA 2000) 

(Authority responsible for monitoring NATURA 2000 
sites) 

Úřední razítko: Official Seal: 
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PŘÍLOHA XXII. 
VELKÝ PROJEKT ŽÁDOST O 

POTVRZENÍ PODPORY PODLE 
ČLÁNKŮ 39 AŽ 41 NAŘÍZENÍ (ES) č. 

1083/2006 
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ 

ROZVOJ / FOND SOUDRŽNOSTI 
PRODUKTIVNÍ INVESTICE 

ANNEX XXII. 
MAJOR PROJECT REQUEST FOR 
CONFIRMATION OF ASSISTANCE 

UNDER ARTICLES 39 TO 41 OF 
REGULATION (EC) NO 1083/2006 

EUROPEAN REGIONAL 
DEVELOPMENT FUND/COHESION 

FUND 
PRODUCTIVE INVESTMENT 

[Název projektu] [Project title] 

Číslo kódu CCI […………] CCI No[…………] 

A. ADRESY A ODKAZY A. ADDRESSES AND REFERENCES 

A.1. Orgán odpovědný za žádost (tj. řídící orgán 
nebo zprostředkující subjekt). V případě velkého 
projektu spolufinancovaného z více 
operačních programů uveďte pro každý dotčený 
operační program odpovědné orgány. 

A.1. Authority responsible for the application (i.e., 
managing authority or intermediate body). In case 
of major project co-financed by more than one 
Operational Programme, the responsible 
authorities of each Operational Programme 
concerned shall be mentioned. 

A. 1.1. Název: ............................................................... A. 1.1. Name: ................................................................  

A. 1.2. Adresa: .............................................................. A. 1.2. Address: ............................................................  

A. 1.3. Kontaktní osoby: ............................................... A. 1.3. Contact: .............................................................  

A. 1.4. Telefon: ............................................................. A. 1.4. Telephone: .........................................................  

A. 1.5. Telex/Fax: ......................................................... A. 1.5. Telex/Fax: .........................................................  

A. 1.6. E-mail: ............................................................... A. 1.6. E-mail: ...............................................................  

A.2. Organizace odpovědná za provedení projektu 
nebo v případě velkého projektu 
spolufinancovaného z více operačních programů 
organizace odpovědné za provedení projektu 
(příjemce) 

A.2. Organisation, or organizations in case of 
major project co-financed by more than one 
Operational Programme, responsible for project 
implementation (beneficiary) 

A.2.1. Název: ................................................................ A.2.1. Name: .................................................................  

A.2.2. Adresa: ............................................................... A.2.2. Address: .............................................................  

A.2.3. Kontaktní osoby: ................................................ A.2.3. Contact: ..............................................................  

A.2.4. Telefon: .............................................................. A.2.4. Telephone: ..........................................................  

A.2.5. Telex/Fax: .......................................................... A.2.5. Telex/Fax: ..........................................................  

A.2.6. E-mail: ................................................................ A.2.6. E-mail: ................................................................  

B. PODROBNÉ ÚDAJE O PROJEKTU B. PROJECT DETAILS 

B.1. Popis projektu B.1. Description of the project 

B. 1.1. Název projektu / fáze projektu: B.1.1. Name of the project/project phase: 

  
  

B. 1.2. Název podniku: BA.2. Name of the undertaking: 
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B.1.3. Jedná se o malý nebo střední podnik58? B.1.3. Is the undertaking an SME58? 

Ano  Ne  Yes  No  

B.1.4. Obrat:  B.1.4. Turnover: 

hodnota v mil. EUR Value million euro 

B.1.5. Celkový počet zaměstnaných osob: počet B.1.5. Total number of persons employed: value 

  

B.1.6. Struktura skupiny: B.1.6. Group structure: 

Je 25 % či více kapitálu nebo hlasovacích práv 
podniku vlastněno jednou společností nebo skupinou 
společností, které nepatří do definice malých 
a středních podniků? 

Are 25 % or more of the capital or voting rights of the 
undertaking owned by one enterprise or a group of 
enterprises falling outside the definition of an SME? 

Ano  Ne  Yes  No  

Uveďte název a popište strukturu skupiny. Indicate the name and describe the group structure. 

  

B.2. Kategorizace projektové činnosti59  Kód % B.2. Categorisation of project activity59  Code % 

B.2.1. Kód - dimenze: prioritní téma60   B.2.1. Code for the priority theme dimension60   

      

B.2.2. Kód - dimenze: formy financování   B.2.2. Code for the form of finance dimension   

B.2.3. Kód - dimenze: území   B.2.3. Code for the territorial dimension   

B.2.4. Kód - dimenze: hospodářská činnost   B.2.4. Code for the economic activity dimension   

      

B.2.4.1. Kód NACE61   B.2.4.1. NACE Code61   

B.2.4.2. Povaha investice62   B.2.4.2. Nature of the investment62   

B.2.4.3. Dotčený výrobek63   B.2.4.3. Product concerned63   

B.2.5. Kód - dimenze: umístění (NUTS/LAU)64   B.2.5. Code for the location dimension(s) 
(NUTS/LAU)64 

  

                                                           
58 Doporučení Komise 2003/361/ES (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).;  
EN: Commission Recommendation 2003/361/EC (OJ L 124, 20.5.2003, p. 36). 
59 Příloha II tohoto nařízení, není-li stanoveno jinak.; EN: Annex II to this Regulation unless otherwise specified. 
60 Pokud projekt zahrnuje více než jednu hospodářkou činnost, je možno uvést více kódů. V tom případě by se u každého kódu měl uvést 
procentní podíl, přičemž součet těchto podílů nesmí být vyšší než 100 %.; 
EN: Where a project involves more than one economic activity, multiple codes may be indicated. In that case, the percentage share for each 
code should indicated with the total not exceeding 100%. 
61 NACE-Rev. 2, 4rnístný kód: nařízení (ES) č. 1893/2006; EN: NACE-Rev. 2, 4 digit code: Regulation (EC) No 1893/2006. 
62 Nová stavba = 1; rozšíření = 2; přestavba/modernizace = 3; změna lokality = 4; vytvořeno převzetím = 5.; 
EN: New construction = 1; extension = 2; conversion/modernisation = 3; change of locality = 4; creation by take-over = 5. 
63 Kombinovaná nomenklatura (KN), nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).; 
EN: Combined Nomenclature (CN), Council Regulation (EEC) No 2658/87 (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1). 
64 Nařízení (ES) č. 1059/2003. Použijte nejpodrobnější příslušný kód NUTS. Pokud se projekt týká více než tří jednotlivých oblastí na 
úrovni NUTS/LAU 2, použijte kódování NUTS/LAU 1 nebo vyšší kódy.; 
EN: Regulation (EC) No 1059/2003. Use the most detailed and relevant NUTS code. Where a project affects more than three individual 
Nuts - Lau 2 level areas, consider encoding the NUTS/LAU1 or higher codes. 
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B.3. Slučitelnost a soulad s operačním programem / 
s operačními programy 

B.3. Compatibility and coherence with the 
Operational Programme(s) 

B.3.1. Název souvisejícího operačního programu / 
souvisejících operačních programů: 

B.3.1. Title of the related Operational Programme(s): 

  

B.3.2. Číslo společného kódu pro identifikaci (CCI) 
operačního programu / operačních programů 

B.3.2. Common Code for Identification (CCI) No of 
Operational Programme(s) 

  

B.3.3. Fond B.3.3. Fund 

V případě velkého projektu spolufinancovaného 
z více operačních programů uveďte pro každý 
operační program fond zvlášť. 

In case of major project co-financed by more than one 
Operational Programme, specify the Fund for each 
Operational Programme separately. 

ERDF  Fond soudržnosti  ERDF  Cohesion Fund  

B.3.4. Název prioritní osy nebo prioritních os 
v případě velkého projektu spolufinancovaného z více 
operačních programů: 

B.3.4. Title of the priority axis or priority axes in case 
of major project co-financed by more than one 
Operational Programme: 

  

B.4. Popis projektu B.4. Project description 

B.4.1. Popis projektu (nebo jeho fáze): B.4.1. Project (or project phase) description: 

a) Uveďte popis projektu (nebo jeho fáze). a) Provide a description of the project (or project 
phase). 

  

b) Je-li daný projekt fází celkového projektu, uveďte 
popis navrhovaných etap realizace (s vysvětlením, zda 
jsou nezávislé z technického a finančního hlediska). 
V případě velkého projektu spolufinancovaného 
z více operačních programů uveďte části, které se ke 
každému operačnímu programu vztahují, nebo 
poměrné rozdělení. 

b) Where the project is a phase of an overall project, 
provide a description of the proposed stages of 
implementation (explaining whether they are 
technically and financially independent). In case of 
major project co-financed by more than one 
Operational Programme indicate the parts falling 
under each Operational Programme or pro-rata 
allocation. 

  

c) Jaká kritéria byla použita k rozdělení projektu do 
fází? 

c) What criteria have been used to determine the 
division of the project into phases? 

  

B.4.2. Technický popis investice do výroby  B.4.2. Technical description of the productive 
investment 

Popište důkladně:  Fully describe: 

a) Dotčené dílo s uvedením hlavních rysů a dílčích 
prvků (pokud možno použijte kvantifikované 
ukazatele). 

a) The work involved, specifying its main 
characteristics and component elements (use 
quantified indicators where possible). 
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b) Podniky, hlavní činnosti a hlavní prvky jejich 
finanční struktury. 

b) The establishment, main activities and main 
elements of the financial structure of the enterprise. 

  

c) Cíle investice a hlavní aspekty nové výstavby, 
rozšíření, přeměny/modernizace, změny lokality, 
vytvoření převzetím, jichž se investice týká. 

c) The objectives of the investment and main aspects 
of the new construction, extension, 
conversion/modernisation, change of locality, creation 
by take-over covering the investment. 

  

d) Popište výrobní technologii a zařízení. d) Describe the production technology and 
equipment. 

  

e) Popište výrobky. e) Describe the products. 

  

B.5. Cíle projektu B.5. Project objectives 

B.5.1. Stávající vybavenost infrastrukturou a dopad 
projektu 

B.5.1. Current infrastructure endowment and impact 
of the project 

Uveďte rozsah, nakolik je/jsou region/y v současnosti 
vybaven/y typem výrobních zařízení nebo činností, na 
něž se vztahuje tato žádost. Uveďte předvídatelný 
přínos projektu: 

Indicate the extent to which the region(s) is/are at 
present endowed with the type of production facilities 
or activities covered by this application. Indicate the 
foreseeable contribution of the project: 

  

B.5.2. Přínos k provedení operačního programu / 
operačních programů 

B.5.2. Contribution to the achievement of the 
Operational Programme(s) 

Popište, jak projekt přispěje k dosažení priorit 
operačního programu / operačních programů (pokud 
možno uveďte kvantifikované ukazatele pro každý 
operační program). 

Indicate how the project contributes to the 
achievement of the priorities of the Operational 
Programme(s) (provided quantified indicators per 
operational programme where possible). 

  

C. VÝSLEDKY STUDIÍ PROVEDITELNOSTI C. RESULTS OF FEASIBILITY STUDIES 

C.1. Uveďte shrnutí hlavních závěrů 
vypracovaných studií proveditelnosti (nebo 
obchodního plánu) 

C.1. Provide a summary of the main conclusions of 
the feasibility studies (or business plan) conducted 

  

C.1.1. Analýza poptávky C.1.1. Demand analysis 

C.1.1.1. Popište cílové trhy, popřípadě v rozčlenění 
podle členských států a zvlášť podle třetích zemí 
uvažovaných jako celek: 

C.1.1.1. Describe the target markets, broken down, 
where appropriate, by Member State and, separately, 
by third countries considered as a whole: 
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C.1.1.2. Uveďte shrnutí analýzy poptávky, včetně 
tempa růstu poptávky, popřípadě v rozčlenění podle 
členských států a zvlášť podle třetích zemí 
uvažovaných jako celek: 

C.1.1.2. Provide a summary of the demand analysis 
including the demand growth rate broken down, 
where appropriate, by Member State and, separately, 
by third countries considered as a whole: 

  

C. 1.2. Kapacitní hlediska C.1.2. Capacity considerations 

C. 1.2.1. Kapacita podniku před investicí (v 
jednotkách za rok): 

C.1.2.1. Capacity of the firm before investment (in 
units per year): 

C.1.2.2. Referenční datum: C.1.2.2. Reference date: 

C. 1.2.3. Kapacita po investici (v jednotkách za rok): C.1.2.3. Capacity after investment (in units per year): 

C.1.2.4. Odhad míry využití kapacity: C.1.2.4. Estimate the capacity utilisation rate: 

D. HARMONOGRAM D. TIMETABLE 

D.1. Harmonogram projektu D.1. Project timetable 

Níže uveďte harmonogram vývoje celkového 
projektu. 

Give below the timetable for the development of the 
overall project. 

Pokud se žádost týká etapy projektu, uveďte v tabulce 
jasně prvky celkového projektu, pro něž se podává 
žádost o podporu: 

Where the application concerns a project stage clearly 
indicate in the table the elements of the overall project 
for which assistance is being sought by this 
application: 

 Datum zahájení 
(A) 

dd/mm/rrrr 

Datum dokončení 
(B) 

dd/mm/rrrr 

 Start date 
(A)  

dd/mm/yyyy 

Completion date 
(B) 

dd/mm/yyyy 

1. Studie 
proveditelnosti / 
obchodní plán: 

  1. Feasibility 
study/Business plan: 

  

2. Analýza nákladů 
a přínosů: 

  2. Cost-benefit 
analysis: 

  

3. Posouzení dopadu 
na životní prostředí: 

  3. Environmental 
impact assessment: 

  

4. Získání pozemků:   4. Land acquisition:   

5. Fáze výstavby:   5. Construction 
phase: 

  

6. Provozní fáze:   6. Operational phase:   

Připojte souhrnný časový plán pro hlavní kategorie 
prací (tj. Ganttův diagram, je-li k dispozici).  

Please attach a summary schedule of the main 
categories of works (i.e., a Gantt chart, where 
available). 

D.2. Pokročilost projektu D.2. Project maturity 

Popište harmonogram projektu (D.1) z hlediska 
technického a finančního pokroku a stávající 
pokročilost projektu v rámci těchto bodů:  

Describe the project timetable (D.1) in terms of the 
technical and financial progress and current maturity 
of the project under the following headings: 

D.2.1. Technická (studie proveditelnosti atd.); D.2.1. Technical (feasibility studies, etc.); 
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D.2.2. Správní (povolení, posouzení vlivu na životní 
prostředí, nákup pozemků atd.); 

D.2.2. Administrative (authorisations, BA, land 
purchase, etc.); 

  

D.2.3. Finanční (rozhodnutí o závazcích s ohledem na 
vnitrostátní výdaje z veřejných zdrojů, požadované 
nebo poskytnuté úvěry atd. - uveďte odkazy); 

D.2.3. Financial (commitment decisions in respect of 
national public expenditure, loans requested or 
granted, etc. - give references) 

  

D.2.4. Pokud byl projekt již zahájen, uveďte současný 
stav prací: 

D.2.4. If the project has already started, indicate the 
current state of works: 

  

E. ANALÝZA NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ E. COST-BENEFIT ANALYSIS 

Tento oddíl by se měl zakládat na pokynech 
k metodice provádění analýzy nákladů a přínosů pro 
velké projekty. Kromě shrnutí prvků, které je třeba 
uvést níže, je nutno k doložení této žádosti připojit 
dokument s úplnou analýzou nákladů a přínosů jako 
přílohu II. 

This section should be based on the Guidelines on the 
methodology for carrying out the cost-benefit analysis 
of major projects. In addition to the summary 
elements to be provided below the full cost-benefit 
analysis document shall be provided in support of this 
application as Annex II. 

  

E.1. Finanční analýza E.1. Financial analysis 

Níže by měly být shrnuty hlavní prvky finanční 
analýzy v rámci analýzy nákladů a přínosů. 

The key elements from the financial analysis of the 
CBA should be summarised below. 

E.1,1. Stručný popis metodiky a zvláštních 
předpokladů 

E.1.1. Short description of methodology and specific 
assumptions made 

  
  

E.1.2. Hlavní prvky a parametry použité při finanční 
analýze v rámci analýzy nákladů a přínosů 

E.1.2. Main elements and parameters used in the CBA 
for financial analysis 

Hlavní prvky a parametry, k nimž bylo přihlédnuto při 
výpočtu očekávané ziskovosti 

 Main elements and parameters taken into account 
in calculation of expected profitability 

 

1. Referenční období (roky)  1. Refer�nce period (years)  

2. Finanční diskontní sazba (v %)  2. Financial discount rate (%)  

3. Celkové investiční náklady (v EUR)  3. Total investment cost (in euro)  

4. Předpokládaný nárůst ročního obratu v důsledku této 
investice (v EUR) 

 4. Estimated increase in annual turnover realised by this 
investment (in euro) 

 

5. % změny obratu na jednoho zaměstnance (pouze 
v případě rozšíření činnosti) 

 5. % change in turnover per person employed (only in the 
case of expansion of an activity) 
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E.1.3. Hlavní výsledky finanční analýzy E.1.3. Main results of the financial analysis 

 Bez podpory Unie 
(FRR/C) 

A 

S podporou Unie 
(FRR/K) 

B(*) 

 Without Union 
assistance (FRR/C) 

A 

With Union 
assistance 

(FRR/K) 
B(*) 

1. Finanční míra 
návratnosti (FRR) (v %) 

 FRR/C  FRR/K 1. Financial rate of 
return: (%) 

 FRR/C  FRR/K 

2. Čistá současná 
(v EUR) hodnota (FNPV) 

 FNPV/C  FNPV/K 2. Net present value 
(euro) 

 FNPV/C  FNPV/K 

(*) Při výpočtu ziskovosti projektu bez podpory Unie (,/C") a 
s podporou Unie (,/K") vycházejte z pokynů, které poskytla Komise 
v souladu s článkem 40 nařízení (ES) Č. 1083/2006. 

(*) For the calculation of the project profitability without (7C") and 
with (7K") Union assistance, refer to guidance provided by the 
Commission in line with Article 40 of Regulation (EC) No 
1083/2006. 

E.2. Socioekonomická analýza E.2. Socio-economic analysis 

E.2.1. Uveďte stručný popis metodiky (hlavní 
předpoklady použité při hodnocení nákladů a přínosů) 
a hlavní zjištění socioekonomické analýzy: 

E.2.1. Provide a short description of methodology 
(key assumptions made in valuing costs and benefits) 
and the main findings of the socio-economic analysis: 

  

E.2.2. Uveďte podrobné údaje o hlavních 
ekonomických nákladech a přínosech zjištěných 
v analýze spolu s hodnotami, které jim byly přiřazeny: 

E.2.2. Please give details of main economic costs and 
benefits identified in the analysis together with values 
assigned to them: 

Přínos 
Příp. 

jednotková 
hodnota 

Celková hodnota 
(v EUR, 

diskontovaná) 
% celkových 

přínosů Benefit 
Unit value 

(where 
applicable) 

Total value 
(in euro, 

discounted) 
% of total 
benefits 

        

... ... ... ... ... ... ... ... 

Náklady 
Příp. 

jednotková 
hodnota 

Celková hodnota 
(v EUR, 

diskontovaná) 
% celkových 

nákladů Cost 
Unit value 

(where 
applicable) 

Total value 
(in euro, 

discounted) 
% of total costs 

        

... ... ... ... ... ... ... ... 

E.2.3. Hlavní ukazatele ekonomické analýzy E.2.3. Main indicators of the economic analysis 

Hlavní parametry a ukazatele Hodnoty Main parameters and indicators Values 

1. Sociální diskontní sazba (v %)  1. Social discount rate (%)  

2. Ekonomická míra návratnosti (v %)  2. Economic rate of return (%)  

3. Ekonomická čistá současná hodnota (v EUR)  3. Economic net present value (in euro)  

4. Poměr přínosů k nákladům  4. Benefit-cost ratio  
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E.2.4. Účinky projektu na zaměstnanost E.2.4. Employment effects of project 

a) Uveďte počet pracovních míst, která budou 
vytvořena (v přepočtu na plný pracovní úvazek) 

(a) Provide an indication of the number of jobs to be 
created (expressed in terms of full-time equivalents 
(FTE)) 

  

 Počet (plný 
pracovní úvazek)  

(A) 

Průměrná doba 
trvání těchto 

pracovních míst 
(v měsících) (*) 

(B) 

 No (FTE)  
(A) 

Average duration 
of these jobs 
(months) (*) 

(B) 

Počet přímo vytvořených 
pracovních míst: 

  No of jobs directly created:   

1. Během prováděcí 
fáze 

  1. During implementation 
phase 

  

2. Během provozní fáze   2. During operational 
phase 

  

Počet nepřímo 
vytvořených pracovních 
míst 

  No of jobs indirectly 
created 

  

3. Během prováděcí 
fáze 

  3. During implementation 
phase 

  

4. Během provozní fáze   4. During operational 
phase 

  

(*) V případě stálých pracovních míst uveďte namísto doby trvání 
v měsících slovo „stálé". 

(*) In case of permanent jobs, instead of duration in months, type 
"permanent". 

b) Zachovaná pracovní místa (b) Jobs safeguarded 

Odhadněte počet pracovních míst (v přepočtu na plný 
pracovní úvazek), která by zanikla, pokud by se 
investice neuskutečnila: 

Estimate the number of jobs (full time equivalents) 
that would be lost if the investment is not realised: 

  

Vysvětlete důvody: Explain the reasons: 

  

c) Mezi regionální dopad na zaměstnanost (c) Inter-regional employment impact 

Jaký dopad se v souvislosti s projektem očekává 
s ohledem na zaměstnanost v ostatních regionech 
Unie? 

What impact is the project expected to have on 
employment in other regions of the Union? 

příznivý/neutrální/nepříznivý dopad Positive/neutral/negative impact  

Uveďte podrobnosti: Give details: 

  
  

E.2.5. Určete hlavní nekvantifikovatelné/neocenitelné 
přínosy a náklady: 

E.2.5. Identity the main non-quantifiable/non-
valuable benefits and costs: 
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E.3. Analýza rizik a citlivosti E.3. Risk and sensitivity analysis 

E.3.1. Stručný popis metodiky a souhrnných výsledků E.3.1. Short description of methodology and summary 
results 

  
  

E.3.2. Analýza citlivosti E.3.2. Sensitivity analysis 

Uveďte procentní změnu použitou na testované 
proměnné:  

State the percentage change applied to the variables 
tested:  

Uveďte odhadovaný účinek na výsledky indexů 
finanční a ekonomické výkonnosti. 

Present the estimated effect on results of financial and 
economic performance indexes. 

Testovaná 
proměnná 

Odchylka 
finanční 

míry 
návratnosti 

Odchylka 
finanční 
čisté 

současné 
hodnoty 

Odchylka 
ekonomické 

míry 
návratnosti 

Odchylka 
ekonomické 

čisté 
současné 
hod�oty 

Variable 
tested 

Financial 
Rate or 
Return 

variation 

Financial 
Net Present 

Value 
variation 

Economic 
Rate or 
Return 

variation 

Economic 
Net Present 

Value 
variation 

          

          

Které proměnné byly zjištěny jako kritické? Uveďte 
použité kritérium. 

Which variables were identified as critical variables? 
State which criterion is applied. 

  

Jaké jsou měnící hodnoty kritických proměnných? Which are the switching values of the critical 
variables? 

  

E.3.3. Analýza rizik E.3.3. Risk analysis 

Popište odhad rozložení pravděpodobnosti indexů 
finanční a ekonomické výkonnosti projektu. Předložte 
příslušné statistické údaje (očekávané hodnoty, 
standardní odchylka). 

Describe the probability distribution estimate of the 
projecťs financial and economic performance indexes. 
Provide relevant statistical information (expected 
values, standard deviation). 

  

F. ANALÝZA VLIVU NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ 

F. ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL 
IMPACT  

F.1. Jak projekt: F.1. How does the project: 

a) přispěje k cíli environmentální udržitelnosti 
(evropská politika týkající se změny klimatu, 
zastavení ztráty biologické rozmanitosti, jiné ...); 

a) contribute to the objective of environmental 
sustainability (European climate change policy, 
halting loss of biodiversity, other ...); 

b) respektuje zásady preventivních opatření a to, že 
škody na životním prostředí by měly být přednostně 
napraveny u zdroje; 

b) respect the principes of preventive action and that 
environmental damage should as a priority be 
rectified at source; 

c) respektuje zásadu „znečišťovatel platí". c) respect the "polluter pays" principle. 
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F.2. Konzultace orgánů pro ochranu životního 
prostředí 

F.2. Consultation of environmental authorities 

Byly konzultovány orgány pro ochranu životního 
prostředí, kterých se projekt pravděpodobně bude 
týkat, vzhledem k jejich zvláštní působnosti? 

Have the environmental authorities likely to be 
concerned by the project been consulted by reason of 
their specific responsibilities? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte jméno/a a adresu/y a vysvětlete 
působnost daného orgánu: 

If yes, please give name(s) and address(es) and 
explain that authority's responsibility: 

  

Pokud ne, uveďte důvody If no, please give reasons 

  

F.3. Posouzení vlivu na životní prostředí F.3. Environmental Impact Assessment 

F.3.1. Povolení65 F.3.1. Development Consent65 

F.3.1.1. Bylo již vydáno povolení pro tento projekt? F.3.1.1. Has development consent already been given 
to this project? 

Ano  Ne  Yes  No  

F.3.1.2. Pokud ano, uveďte datum: F.3.1.2. If yes, on which date 

  

F.3.1.3. Pokud ne, uveďte, kdy byla podána formální 
žádost o povolení: 

F.3.1.3. If no, when was the formal request for the 
development consent introduced: 

  

F.3.1.4. Kdy se očekává pravomocné rozhodnutí? F.3.1.4. By which date is the final decision expected? 

  

F.3.1.5. Uveďte příslušný orgán nebo orgány, které 
vydaly nebo vydají povolení: 

F.3.1.5. Specify the competent authority or 
authorities, which has given or will give the 
development consent 

  

F.3.2. Použití směrnice Rady 85/337/EHS 
o posuzování vlivů na životní prostředí66 

F.3.2. Application of Council Directive 85/337/EEC 
on environmental impact assessment (EIA)66  

F.3.2.1. Je projekt druhem stavebního záměru, jehož 
se týká: 

F.3.2.1. Is the project a class of development covered 
by: 

 příloha I směrnice (přejděte na otázku F.3.2.2)  Annex I to that Directive (go to question F.3.2.2) 

 příloha II směrnice (přejděte na otázku F.3.2.3)  Annex II to that Directive (go to question F.3.2.3) 

                                                           
65 Rozhodnutí příslušného (vnitrostátního) orgánu nebo orgánů, které opravňuje oznamovatele k uskutečnění záměru. Pokud je předložený 
projekt součástí širší operace, mělo by se povolení vztahovat pouze na projekt předložený Komisi. Pokud se požaduje více rozhodnutí 
o povolení, zopakujte příslušné informace tolikrát, kolikrát je potřeba.; 
EN: The decision of the competent (national) authority or authorities which entitles the developer to proceed with the project. In cases where 
the project submitted is part of a wider operation, the development consent should refer only to the project as submitted to the Commission. 
In cases where more than one development consent decisions are required, please repeat the information as many times as necessary. 
66 Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40.; EN: OJ L 175,5.7.1985, p. 40. 
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 žádná z těchto dvou příloh (přejděte na otázku 
F.3.3)  

 Neither of the two annexes (go to question F.3.3) 

F.3.2.2. Vztahuje-li se na projekt příloha I směrnice, 
připojte tyto dokumenty: 

F.3.2.2. When covered by Annex I to that Directive, 
include the following documents: 

a) informace uvedené v či. 9 odst. 1 uvedené 
směrnice; 

a) The information referred to in Article 9(1) of that 
Directive 

b) všeobecně srozumitelné shrnutí67 studie vlivů na 
životní prostředí provedené pro daný projekt; 

b) The non-technical summary67 of the Environmental 
Impact Study carried out for the project; 

c) informace o konzultacích s orgány pro ochranu 
životního prostředí, dotčenou veřejností a popřípadě 
s jinými členskými státy.  

c) Information on consultations with environmental 
authorities, the public concerned and, if applicable, 
with other Member States.  

F.3.2.3. Vztahuje-li se na projekt příloha II směrnice, 
bylo pro daný projekt provedeno posouzení vlivů na 
životní prostředí? 

F.3.2.3. When covered by Annex II to that Directive, 
has an Environmental Impact Assessment been 
carried out for this project? 

Ano  Yes  

v tom případě připojte potřebné dokumenty uvedené 
v bodě F.3.2.2 

in which case include the necessary documents listed 
under point F.3.2.2 

Ne  No  

v tom případě vysvětlete důvody a uveďte prahové 
hodnoty, kritéria nebo přezkoumání jednotlivých 
případů, jež umožnily dospět k závěru, že projekt 
nemá žádné závažné vlivy na životní prostředí: 

in which case explain the reasons and give the 
thresholds, criteria or case by case examination 
carried out to reach the conclusion that the project has 
no significant environmental effects: 

  

F.3.3. Použití směrnice evropského parlamentu 
a Rady 2001/42/ES o strategickém posouzení vlivů na 
životní prostředí68 

F.3.3. Application of the Strategie Environmental 
Assessment Directive 2001/42/EC of the European 
Parliament and of the Council68 (SEA-Directive) 

F.3.3.1. Vyplývá projekt z plánu nebo programu, jenž 
náleží do oblasti působnosti směrnice o strategickém 
posouzení vlivů na životní prostředí?  

F.3.3.1. Does the project result from a plan or 
programme falling within the scope of the SEA 
Directive?  

Ne  v tom případě uveďte stručné vysvětlení: No  in which case please provide a short 
explanation: 

  

Ano  v tom případě uveďte internetový odkaz nebo 
elektronickou kopii všeobecně srozumitelného 
shrnutí69 zprávy o vlivech na životní prostředí 
provedené pro daný plán nebo program, aby bylo 
možno vyhodnotit, zda se posouzení zabývalo 
možnými širšími kumulativními účinky projektu. 

Yes  in which case, in order to appreciate if wider 
potential cumulative effects of the project have been 
addressed, please provide either an internet link to or 
an electronic copy of the non-technical summary69 of 
the Environmental Report carried out for the plan or 
programme. 

                                                           
67 Vypracované podle či. 5 odst. 3 směrnice 85/337/EHS.; EN: Prepared under Article 5(3) of Directive 85/337/EEC. 
68 Úř. vest. L 197, 21.7.2001, s. 30.; EN: OJ L 197, 21.7.2001, p. 30. 
69 Vypracované podle přílohy I písm. j) směrnice 2001/42/ES.; EN: Prepared under Annex IG) to Directive 2001/42/EC. 



NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 - 167 - COMMISSION REGULATION (EC) No 1828/2006 
 

F.4. Posouzení vlivů na oblasti zařazené do 
soustavy NATURA 2000 

F.4. Assessment of effects on NATURA 2000 sites 

F.4.1. Bude mít projekt pravděpodobně významné 
nepříznivé účinky na oblasti zařazené do soustavy 
NATURA 2000 nebo na oblasti, jejichž zařazení se 
plánuje? 

F.4.1. Is the project likely to have significant negative 
effects on sites included or intended to be included in 
the NATURA 2000 network? 

Ano  v tom případě Yes  in which case 

1) uveďte souhrn závěrů příslušného posouzení 
provedeného podle či. 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS70 

1) Please provide a summary of the conclusions of the 
appropriate assessment carried out according to 
Article 6(3) of Directive 92/43/EEC70 

  
  

2) Pokud se považovala za nezbytná vyrovnávací 
opatření podle či. 6 odst. 4, předložte kopii formuláře 
„Informace o projektech, které budou mít 
pravděpodobně závažný nepříznivý účinek na oblasti 
zařazené do soustavy NATURA 2000 oznámené 
Komisi (GŘ pro životní prostředí) podle směrnice 
92/43/EHS71" 

2) In case, compensation measures were deemed 
necessary according to Article 6(4), please provide 
a copy of the form "Information on projects likely to 
have significant negative effect on NATURA 2000 
sites, as notified to the Commission (DG 
Environment) under Directive 92/43/EEC71" 

Ne  v tom případě připojte prohlášení uvedené 
v dodatku I vyplněné příslušným orgánem. 

No  in which case attach a completed Appendix I 
declaration filled in by the relevant authority. 

F.5. Dodatečná opatření k začlenění problematiky 
životního prostředí 

F.5. Additional environmental integration 
measures 

Předpokládá projekt (kromě posouzení vlivů na 
životní prostředí) nějaká dodatečná opatření 
k začlenění problematiky životního prostředí (např. 
environmentální audit, řízení s ohledem na životní 
prostředí, zvláštní environmentální monitorování)? 

Does the project envisage, apart from Environmental 
Impact Assessment, any additional environmental 
integration measures (e.g. environmental audit, 
environmental management, specific environmental 
monitoring)? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, upřesněte: If yes, specify 

  

F.6. Náklady na opatření přijatá k nápravě 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 

F.6. Cost of measures taken for correcting negative 
environmental impacts 

Jsou-li zahrnuty v celkových nákladech, odhadněte 
podíl nákladů na opatření přijatá za účelem snížení 
a/nebo napravení nepříznivých vlivů na životní 
prostředí: 

If included in total cost, estimate proportion of cost of 
measures taken to reduce and/or to compensate for 
negative environmental impacts 

% % 

Stručně vysvětlete: Explain briefly: 

  
  

                                                           
70 Úř. vest. L 206, 22.7.1992, s. 7.; EN: OJ L 206, 22.7.1992, p. 7. 
71 Dokument 99/7 rev. 2 přijatý Výborem pro stanoviště (zřízeným podle směrnice 92/43/EHS) na zasedání dne 4. října 1999.; 
EN: Document 99/7 rev. 2 adopted by the Habitats Committee (established under Directive 92/43/EEC) at its meeting on 4 October 1999. 
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G. ODŮVODNĚNI PŘÍSPĚVKU Z VEŘEJNÝCH 
ZDROJŮ 

G. JUSTIFICATION FOR THE PUBLIC 
CONTRIBUTION 

G.1. Hospodářská soutěž G.1. Competition 

Zahrnuje projekt státní podporu? Does this project involve State Aids? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte v níže uvedené tabulce výši 
podpory a u schválené státní podpory její číslo 
a odkaz na schvalovací dopis, u podpory, na niž se 
vztahuje bloková výjimka, příslušné registrační číslo a 
u oznámené podpory, o níž dosud nebylo rozhodnuto, 
číslo státní podpory72 

If yes, please give in the table below the amount of 
aid, and, for approved aid the State aid number and 
the reference of the approval letter, for block-
exempted aid the respective registry number, and for 
pending notified aid the State aid number72 

  

Zdroje podpory 
(místní, regionální, 
celostátní a Unie): 

Výše 
podpory 
v EUR 

Číslo státní 
podpory/ 

registrační 
číslo 

u podpory 
s blokovou 
výjimkou 

Odkaz na 
schvalovací 

dopis 

Sources of aid (local, 
regional, national and 

Union): 

Amount of 
aid euro 

State Aid 
number/reg

istry 
number for 

block-
exempted 

aid 

Reference 
of approval 

letter 

Schválený režim 
podpory, schválená 
podpora ad hoc nebo 
podpora spadající do 
nařízení o blokové 
výjimce: 

   Approved aid schemes, 
approved ad hoc aid, or 
aid falling under a block 
exemption regulation: 

   

Předpokládaná 
oznámená podpora, 
o níž nebylo dosud 
rozhodnuto (podpora ad 
hoc nebo režim 
podpory): 

   Aid foreseen under 
pending notifications (ad 
hoc aid or schemes): 

   

Podpora, pro niž nebylo 
předloženo oznámení 
(podpora ad hoc nebo 
režim podpory) 

   Aid for which 
a notification is 
outstanding (ad hoc aid 
or schemes) 

   

Poskytnutá podpora 
celkem: 

   Total aid granted:    

Celkové náklady 
investičního projektu: 

   Total cost of the 
investment project 

   

G.2. Dopad podpory Unie na provedení projektu G.2. Impact of Union assistance on project 
implementation 

U každé kladné odpovědi uveďte podrobnosti: For each affirmative answer, give details:  

Co se týká podpory Unie: Will Union assistance: 

a) urychlí provádění projektu? a) accelerate implementation of the project? 

Ano  Ne  Yes  No  

b) je nezbytná pro provedení projektu? b) be essential to implementation of the project? 

Ano  Ne  Yes  No  

                                                           
72 Tato žádost nenahrazuje oznámení Komisi podle či. 108 odst. 3 Smlouvy. Kladné rozhodnutí Komise o velkém projektu podle nařízení 
(ES) č. 1083/2006 nepředstavuje schválení státní podpory.; 
EN: This application does not replace notification to the Commission under Article 108(3) of the Treaty. A positive decision by the 
Commission on the major project under Regulation (EC) No 1083/2006 does not constitute State aid approval. 
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H. FINANČNÍ PLÁN H. FINANCING PLAN 

Částka rozhodnutí a jiné finanční údaje v tomto oddíle 
musí být v souladu se základem (celkové nebo 
veřejné náklady) pro míru spolufinancování prioritní 
osy. Nejsou-li soukromé výdaje způsobilé pro 
financování v rámci prioritní osy, musí být ze 
způsobilých nákladů vyloučeny; pokud jsou soukromé 
výdaje způsobilé, mohou být zahrnuty. 

The decision amount and other financial information 
in this section must be coherent with the basis (total 
or public cost) for the co-financing rate of the priority 
axis. Where private expenditure is not eligible for 
financing under the priority axis, it shall be excluded 
from the eligible costs; where private expenditure is 
eligible it may be included. 

H.1. Rozpis nákladů H.1. Cost breakdown 

v EUR Euro 

 Celkové 
náklady 
projektu 

(A)  

Nezpůsobilé 
náklady (*) 

(B) 

Způsobilé 
náklady 

(C)=(A)-(B) 

 Total project 
costs  

(A) 

Ineligible 
costs (*) 

(B) 

Eligible 
costs  

(C = (A)-(B) 

1. Poplatky za 
plány/stavební projekt 

   1. Planning/design 
fees 

   

2. Nákup pozemků    2. Land purchase    

3. Výstavba    3. Building and 
construction 

   

4. Stroje a zařízení    4. Plant and 
machinery 

   

5. Nepředvídatelné 
události (**) 

   5. Contingencies (**)    

6. Propagace    6. Publicity    

7. Dozor v průběhu 
výstavby 

   7. Supervision during 
construction 
implementation 

   

8. Mezisoučet    8. Sub-Total    

9. (DPH (***))    9. (VAT(***))    

10. Celkem (#)   10. Total (#)   

(*) Nezpůsobilé náklady zahrnují i) výdaje mimo období 
způsobilosti, ii) výdaje nezpůsobilé podle vnitrostátních pravidel 
(či. 56 odst. 4 nařízení (ES) č. 1083/2006), iii) jiné výdaje, které 
nebyly předloženy ke spolufinancování. Pozn.: Počátečním dnem 
způsobilosti výdajů je datum přijetí předlohy souvisejícího 
operačního programu Komisí nebo 1. leden 2007 podle toho, co 
nastane dříve. 

(*) Ineligible costs comprise (i) expenditure outside the eligibility 
period, (ii) expenditure ineligible under national rules (Article 
56(4) of Regulation (EC) No 1083/2006), (iii) other expenditure not 
presented for co-financing. NB: The starting date for eligibility of 
expenditure is the date of receipt of the related draft Operational 
Prograrnme by the Commission or 1 January 2007, whichever is 
the earlier. 

(**) Rezervy pro nepředvídatelné události by neměly překročit 10 
% celkových investičních nákladů bez rezerv pro nepředvídatelné 
události. Tyto rezervy pro nepředvídatelné události lze zahrnout do 
celkových nákladů použitých pro výpočet plánovaného příspěvku 
z fondů. 

(**) Contingencies should not exceed 10% of total investment cost 
net of contingencies. These contingencies may be included in the 
total costs used to calculate the financial contribution of the funds. 

(***) Je-li DPH považována za způsobilou, uveďte důvody. (***) Where VAT is considered as eligible, give reasons. 

(#) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na 
projekt, od plánování po dozor, a musí zahrnovat DPH, a to i 
v případě, že se DPH považuje za nezpůsobilou. 

(#) Total cost must include all costs incurred for the project, from 
planning to supervision and must include VAT even if VAT is 
considered non eligible. 
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H.2. Celkové plánované zdroje a plánovaný 
příspěvek z fondů 

H.2. Total planned resources and planned 
contribution from the Funds 

H.2.1. Výpočet příspěvku Unie H.2.1. Union contribution calculation 

 Hodnota  Value 

1. Částka rozhodnutí, tj. „částka, na kterou se vztahuje míra 
spolufinancování dané prioritní osy nebo daných prioritních 
os (*)“ (ČI. 41 odst. 2 nařízení (ES) č. 1083/2006) (při 
dodržení nejvyššího možného příspěvku z veřejných zdrojů 
podle pravidel státní podpory a vyloučení nezpůsobilých 
výdajů) 

 1. Decision amount, i.e., the "amount to which the co-
financing rate for the priority axis or priority axes (*) applies" 
(Article 41(2) of Regulation (EC) No 1083/2006) (respecting 
the maximum public contribution according to state aid rules 
and the exclusion of ineligible expenditure) 

 

1.1 V případě velkého projektu spolufinancovaného z více 
operačních programů uveďte podíl částky rozhodnutí 
odpovídající každému operačnímu programu 

 1.1 In case of major project co-financed by more than one 
Operational Programme, indicate the share of the Decision 
amount corresponding to each Operational Programme 

 

2. Míra spolufinancování prioritní osy nebo prioritních os (*) 
(v %) 

 2. Co-financing rate of the priority axis or priority axes (*) (%)  

3. Příspěvek Unie (v EUR) = (1)×(2)  3. Union contribution (in euro) = (1)×(2)  

(*) V případě velkého projektu spolufinancovaného z více 
operačních programů. 

(*) In case of major project co-financed by more than one 
Operational Programme. 

H.2.2. Zdroje spolufinancování H.2.2. Sources of co-financing 

Na základě výsledků výpočtu příspěvku (H.2.1 
v souladu s pravidly státní podpory) musí být celkové 
investiční náklady projektu pokryty z těchto zdrojů: 

In the light of the results of the grant calculation 
(H.2.1 consistent with the rules on State aid) the total 
investment costs of the project shall be met from the 
following sources: 

Zdroje celkových investičních nákladů (v EUR) Z toho (pro 
informaci) 

Source of total investment costs (€) Of which (For 
Information) 

Ce
lko

vé
 in

ve
st

ičn
í 

ná
kla

dy
 [H

.1.
10

.(A
)] 

Po
dp

or
a U

ni
e [

H.
2.1

.3]
 

Vn
itr

os
tá

tn
í v

eř
ejn

é 
zd

ro
je 

(n
eb

o 
ek

viv
ale

nt
) 

Vn
itr

os
tá

tn
í s

ou
kr

om
ě 

Jin
é z

dr
oj

e (
up

ře
sn

ět
e)

 

Úv
ěr

y E
l B

/E
l F

 

To
ta

l in
ve

st
m

en
t c

os
t 

[H
.1.

10
.(A

)j 

Un
io

n 
as

sis
ta

nc
e 

[H
.2.

1.3
] 

Na
tio

na
l p

ub
lic

 (o
r 

eq
ui

va
len

t) 

Na
tio

na
l p

riv
at

e 

Ot
he

r s
ou

rc
es

 (s
pe

cif
y)

 

El
 B

/E
l F

 lo
an

s 

(a) = (b) 
+ (c) + 

(d) + (e) 
(b) (c) (d) (e) (f) 

(a) = (b) 
+ (c) + 

(d) + (e) 
(b) (c) (d) (e) (f) 

            

H.2.3. Již potvrzené výdaje H.2.3. Expenditure already certified 

Byly výdaje na tento velký projekt již potvrzeny? Has expenditure for this major project been already 
certified? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte částku:  .................................. EUR. If yes, state the amount:  ...................................... EUR. 

Pokud ano a jde-li o velký projekt spolufinancovaný 
z více operačních programů, podle jakého operačního 
programu byly výdaje potvrzeny? 

If yes and in case of major project co-financed by 
more than one Operational Programme, under which 
Operational Programmes have the expenditure been 
certified? 

Název souvisejícího operačního programu / 
souvisejících operačních programů: .............................. 

Title of the related Operational Programme(s): 
 ......................................................................................  

Číslo kódu CCI: ............................................................ CCI number: ..................................................................  
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Příslušná částka v operačním programu: 
 ............................................................................... EUR

Amount concerned in the Operational Programme:  
 .............................................................................. EUR

H.3. Roční finanční plán příspěvku Unie H.3. Annual financing plan of Union contribution 

Příspěvek Unie (H.2.1.3) se uvede níže jako podíl 
ročního závazku programu. V případě velkého 
projektu spolufinancovaného z více operačních 
programů se roční finanční plán uvádí odděleně pro 
každý operační program. 

The Union contribution (H.2.1.3) shall be presented in 
terms of the share of annual programme commitment. 
In case of major project co-financed by more than one 
Operational Programme, the annual financing plan 
shall be presented separately for each Operational 
Programme. 

(v EUR) (In Euro) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

[FS/ERDF - 
upřesněte] 

       [CF/ERDF - 
specify] 

       

I. SLUČITELNOST S POLITIKAMI 
A PRÁVNÍMI PŘEDPISY UNIE 

I. COMPATIBILITY WITH UNION POLICIES 
AND LAW 

S ohledem na ČI. 9 odst. 5 nařízení (ES) č. 1083/2006 
uveďte následující informace: 

With regard to Article 9(5) of Regulation (EC) No 
1083/2006 provide the following information: 

I.1. Jiné zdroje financování Unie I.1. Other Union financing sources 

I.1.1. Byla s ohledem na tento projekt podána žádost 
o podporu z jiných zdrojů Unie (z rozpočtu na TEN-
T, LIFE+, rámcového programu pro výzkum a vývoj 
nebo z jiných zdrojů financování ze strany Unie)? 

I.1.1. Has an application been made for assistance 
from any other Union source (TEN-T Budget, LIFE+, 
R&D Framework Programme, other source of Union 
finance) for this project? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte podrobnosti (dotčený finanční 
nástroj, referenční čísla, data, požadované částky, 
poskytnuté částky atd.): 

If yes, please give details (financial instrument 
concerned, reference Nos, dates, amounts requested, 
amounts granted, etc.): 

  

I.1.2. Je tento projekt doplňkem jiného projektu, který 
je již financován či má být financován z ERDF, ESF, 
Fondu soudržnosti, rozpočtu na TEN-T, jiných zdrojů 
financování ze strany Unie? 

1.1.2. Is this project complementary to any project 
already financed or to be financed by the ERDF, ESF, 
Cohesion Fund, TEN-T Budget, other source of 
Union finance? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte podrobnosti (přesné podrobné 
údaje, referenční čísla, data, požadované částky, 
poskytnuté částky atd.): 

If yes, give details (provide precise details, reference 
Nos, dates, amounts requested, amounts granted, 
etc.): 

  

I.1.3. Byla s ohledem na tento projekt podána žádost 
o úvěr nebo kapitálovou podporu EIB/EIF? 

1.1.3. Has an application been made for loan or 
equity support from EIB/EIF for this project? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte podrobnosti (dotčený finanční 
nástroj, referenční čísla, data, požadované částky, 
poskytnuté částky atd.): 

If yes, please give details (financial instrument 
concerned, reference Nos, dates, amounts requested, 
amounts granted, etc.): 
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I.1.4. Byla s ohledem na předchozí fázi tohoto 
projektu (včetně fáze studie proveditelnosti 
a přípravné fáze) podána žádost o podporu z jiných 
zdrojů Unie (včetně ERDF, ESF, Fondu soudržnosti, 
EIB, EIF, jiných zdrojů financování ze strany Unie)? 

1.1.4. Has an application been made for assistance 
from any other Union source (including ERDF, ESF, 
Cohesion Fund, EIB, EIF, other sources of Union 
finance) for an earlier phase of this project (including 
feasibility and preparatory phases)? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte podrobnosti (dotčený finanční 
nástroj, referenční čísla, data, požadované částky, 
poskytnuté částky atd.): 

If yes, please give details (financial instrument 
concerned, reference Nos, dates, amounts requested, 
amounts granted, etc.): 

  

  
  

I.2. Podléhá projekt právnímu řízení ohledně 
nesouladu s právními předpisy Unie? 

I.2. Is the project subject to a legal procedure for 
non-compliance with Union legislation? 

Ano  Ne  Yes  No  

Pokud ano, uveďte podrobnosti: If yes, please give details: 

  

I.3. Propagační opatření I.3. Publicity measures 

Uveďte podrobné údaje o navrhovaných opatřeních 
k propagaci finanční podpory Unie (tj. typ opatření, 
stručný popis, odhadované náklady, dobu trvání atd.): 

Give details of the proposed measures to publicise 
Union financial assistance (i.e. type of measure, brief 
description, estimated costs, duration, etc.): 

  

I.4. Použití nástroje JASPERS při přípravě 
projektu 

I.4. Involvement of JASPERS in project 
preparation 

I.4.1. Přispěla technická pomoc v rámci nástroje 
JASPERS k jakékoli části přípravy tohoto projektu? 

I.4.1. Has JASPERS technical assistance contributed 
to any part of the preparation of this project? 

Ano  Ne  Yes  No  

I.4.2. Popište prvky projektu, k nimž přispěl nástroj 
JASPERS (např. dodržování zásad v oblasti životního 
prostředí, zadávání zakázek, přezkum technického 
popisu). 

I.4.2. Describe the elements of the project where 
JASPERS had an input (e.g. environmental 
compliance, procurement, review of technical 
description). 

  

I.4.3. Jaké byly hlavní závěry a doporučení, pokud 
jde o příspěvek nástroje JASPERS, a bylo k nim 
přihlédnuto při dokončení projektu? 

I.4.3. What were the principal conclusions and 
recommendations of the JASPERS contribution and 
were these taken into account in the finalisation of the 
project? 
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I.5. Předchozí vývoj navrácení podpory I.5. Previous history of the recovery of assistance 

Podléhal či podléhá v současnosti podnik, který je 
příjemcem podpory, řízení73 k navrácení podpory 
Unie po přesunu výrobní činnosti v rámci členského 
státu nebo do jiného členského státu? 

Has the benefiting undertaking previously been, or is 
it currently, the subject of a procedure73 to recover 
Union assistance following the transfer of 
a productive activity within a Member State or 
toward another Member State? 

Ano  Ne  Yes  No  

J. SCHVÁLENÍ PŘÍSLUŠNÉHO 
VNITROSTÁTNÍHO ORGÁNU 

J. ENDORSEMENT OF COMPETENT 
NATIONAL AUTHORITY 

Potvrzuji, že údaje uvedené v tomto formuláři jsou 
přesné a správné. 

I confirm that the information presented in this form 
is accurate and correct. 

Jméno: ........................................................................... Name: ............................................................................ 

Podpis: ........................................................................... Signature: ...................................................................... 

Organizace: ................................................................... Organisation: ................................................................. 

(Řídící orgán a v případě velkého projektu 
spolufinancovaného z více operačních programů 
odpovědné orgány) 

(Managing authority and in case of major project co-
financed by more than one operational programme 
the responsible authorities) 

Datum: ........................................................................... Date: .............................................................................. 

                                                           
73 Podle či. 57 odst. 3 nařízení (ES) č. 1083/2006.; EN: Under Article 57(3) of Regulation (EC) No 1083/2006. 
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Dodatek I 
PROHLÁŠENÍ ORGÁNU ODPOVĚDNÉHO ZA 
MONITOROVÁNÍ OBLASTÍ ZAŘAZENÝCH 

DO SOUSTAVY NATURA 2000 

Appendix I 
DECLARATION BY AUTHORITY 

RESPONSIBLE FOR MONITORING 
NATURA 2000 SITES 

Odpovědný orgán .......................................................... Responsible Authority ..................................................  

který přezkoumal žádost týkající se projektu ................ Having examined the project application .....................  

který se má nacházet v .................................................. Which is to be located at ..............................................  

prohlašuje, že projekt pravděpodobně nebude mít 
závažné dopady na oblast zařazenou do soustavy 
NATURA 2000, a to z těchto důvodů: 

Declares that the project is not likely to have 
significant effects on a NATURA 2000 site on the 
following grounds: 

  

Příslušné posouzení podle či. 6 odst. 3 se proto 
nepovažovalo za nutné. 

Therefore an appropriate assessment required by 
Article 6(3) was not deemed necessary. 

Je připojena mapa v měřítku 1:100 000 (nebo 
v nejbližším možném měřítku), která udává polohu 
projektu a popřípadě rovněž dotčené oblasti zařazené 
do soustavy NATURA 2000. 

A map at scale of 1:100.000 (or the nearest possible 
scale) is attached, indicating the location of the 
project as well as the NATURA 2000 sites concerned, 
if any. 

Datum (dd/mm/rrrr): ..................................................... Date (dd/mm/yyyy):  ....................................................  

Podpis: .......................................................................... Signed: ..........................................................................  

Jméno: ........................................................................... Name: ...........................................................................  

Funkce: ......................................................................... Position: ........................................................................  

Organizace: ................................................................... Organisation: ................................................................  

(Orgán odpovědný za monitorování oblastí 
zařazených do soustavy NATURA 2000) 

(Authority responsible for monitoring NATURA 
2000 sites) 

Úřední razítko:  Official Seal:  
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PŘÍLOHA XXIII 
ÚDAJE O ÚČASTNÍCÍCH OPERACÍ 

ESF PODLE PRIORIT 

ANNEX XXIII 
DATA ON PARTICIPANTS IN ESF 

OPERATIONS BY PRIORITY 

POČET ÚČASTNÍKŮ ZA ROK NUMBER OF PARTICIPANTS PER YEAR 

(noví účastníci, odcházející účastníci a lidé, kteří se 
operací účastnili již v předchozím roce) 

(people entering, those leaving, carry-over from one 
year to the next) 

ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE POHLAVÍ BREAKDOWN OF PARTICIPANTS BY GENDER 

ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE POSTAVENÍ 
NA TRHU PRÁCE 

BREAKDOWN OF PARTICIPANTS ACCORDING 
TO STATUS IN THE LABOUR MARKET 

• zaměstnaní (celkový počet zaměstnaných, včetně 
osob samostatně výdělečně činných) 

• Employed (total number of employed, including 
self-employed) 

• osoby samostatně výdělečně činné • Self-employed 

• nezaměstnaní (celkový počet nezaměstnaných 
včetně dlouhodobě nezaměstnaných) 

• Unemployed (total number of unemployed 
including long-term unemployed) 

• dlouhodobě nezaměstnaní • Long-term unemployed 

• neaktivní osoby (celkový počet neaktivních osob, 
včetně žáků, studentů, učňů nebo důchodců, osob, 
které ukončily podnikání, trvale invalidní osoby, 
osoby pracující v domácnosti a další) 

• Inactive persons (total number of inactive 
persons, including those in education, training or 
retirement, those having given up business, the 
permanently disabled, those fulfilling domestic 
tasks or other) 

• neaktivní osoby (žáci, studenti a učni) • Inactive persons in education or training 

ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE VĚKU BREAKDOWN OF PARTICIPANTS BY AGE 

• mladí lidé (15–24 let) • Young people (15-24 years) 

• starší pracovníci (55–64 let) • Older workers (55-64 years) 

ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE 
ZRANITELNÝCH SKUPIN V SOULADU 
S VNITROSTÁTNÍMI PŘEDPISY 

BREAKDOWN OF PARTICIPANTS BY 
VULNERABLE GROUPS, IN ACCORDANCE 
WITH NATIONAL RULES 

• menšiny • Minorities 

• přistěhovalci • Migrants 

• zdravotně postižení • Disabled 

• jiné znevýhodněné osoby • Other disadvantaged people 

ROZDĚLENÍ ÚČASTNÍKŮ PODLE DOSAŽENÉHO 
VZDĚLÁNÍ 

BREAKDOWN OF PARTICIPANTS BY 
EDUCATIONAL ATTAINMENT 

• základní nebo nižší středoškolské vzdělání 
(isced 1 a 2) 

• Primary or lower secondary education 
(ISCED 1 and 2) 

• vyšší středoškolské vzdělání (ISCED 3) • Upper secondary education (ISCED 3) 

• postsekundární vzdělávání nezahrnované do 
terciárního (isced 4)  

• Post-secondary non-tertiary education (ISCED 4) 

• terciární vzdělávání (ISCED 5 a 6) • Tertiary education (ISCED 5 and 6) 
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