Příloha č. 1 ke Smlouvě č. (doplní objednatel)

Povinnosti poskytovatele služeb vyplývající z finanční
spoluúčasti evropských fondů na realizaci projektu
Název projektu: Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012880
Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program (dále jen
„IROP“)
Číslo a název výzvy: Výzva č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III
Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Poskytovatel služeb (dále jen „Poskytovatel“) se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z
podmínek uvedených v průběžné výzvě č. 91 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III,
zejména však níže uvedená ustanovení.
Aktuální dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-91-vybrane-useky-silnic-ii-a-iii-tridy-iii
1. Hlavní podmínky IROP jsou obsaženy ve „Specifických pravidlech výzvy pro
žadatele a příjemce“ ze dne 14. 11. 2019, kdy tato pravidla mohou být v průběhu
realizace služby jím průběžně aktualizována.
2. Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v
českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce
použít. Poskytovatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy)
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.
3. Povinnosti poskytovatele vyplývající z finanční spoluúčasti IROP:
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název a registrační číslo
projektu a dále musí obsahovat účel fakturovaných částek, vše plně v souladu
s rozsahem činnosti v rámci smlouvy.
b) Poskytovatel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001
Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
c) Poskytovatel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout
bezodkladně kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu
projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s
předmětem díla.

d) Poskytovatel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.
e) Poskytovatel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a
kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný
kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.
f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem
financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstvem pro
místní rozvoj, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní
stavební dohled).
g) Poskytovatel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u
projektu nezávislý vnější audit. Poskytovatel je povinen při výkonu auditu
spolupůsobit.
h) Poskytovatel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

