
1/2 

 

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1/2015 

 

Povinnosti zhotovitele  

vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je součásti projektu spolufinancovaného z fondů EU 

v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) prioritní osa 5: Energetické 

úspory, specifický cíl 1: Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 

obnovitelných zdrojů energie. 

2. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla dodržet podmínky OPŽP uvedené v dokumentech 

„Operační program Životní prostředí 2014-2020“, „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory 

v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020“, výzvě pro podávání žádosti 

a případně v dalších. Dokumenty jsou dostupné na internetových stránkách OPŽP na adrese: 

http://www.opzp.cz/dokumenty/.  

3. Energetický posudek musí být zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou 

podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle 

vyhlášky č. 480/2012 Sb., energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický posudek 

bude zpracován v souladu se závaznými vzory zveřejněnými Státním fondem životního 

prostředí (SFŽP). 

4. Součástí díla jsou podklady k žádosti o podporu pro prioritní osu 5 vypracovávané 

projektantem nebo energetickým auditorem. Jsou uvedeny v příloze č.1 Pravidel pro žadatele 

a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020. Kromě 

energetického posudku a projektové dokumentace jde o Energetický štítek obálky budovy. 

5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost při zpracování žádosti o dotaci. Zhotovitel se 

zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související 

s dílem a to ve lhůtě stanovené objednatelem. 

6. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Operačním 

programem Životní prostředí, a název projektu. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných 

částek a budou přesně specifikovat jednotlivé fakturované položky.  

7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 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 realizované při kontrole a tuto součinnost 

v případě, že k tomu bude objednatelem vyzván, poskytne. 

8. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům 

jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci díla, podat informace a umožnit vstup do svého 

sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s dílem nebo jeho realizací. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci 

k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést 
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v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a 

informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace. 

9. Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským 

účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem 

životního prostředí ČR a dalšími ministerstvy, Řídícím orgánem Operačního programu Životní 

prostředí, jakož i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např. stavební dozor). 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý 

vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. 

11. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednavatelem během realizace projektu při 

zpracování monitorovacích zpráv (průběžné, etapové nebo závěrečné), žádostí o platbu a 

závěrečného vyhodnocení projektu. 

12. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla povinné publicity projektu stanovená SFŽP. 

13. Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty související s dílem po dobu deseti let od 

ukončení realizace projektu. 

14. U všech zateplovaných/rekonstruovaných budov se zachovalými ventilačními otvory v 

podstřeší, resp. v atikách budov, je nezbytné zachovat všechny tyto ventilační otvory a jejich 

přístupnost pro případný výskyt netopýrů či hnízdění rorýse obecného nebo zajistit v 

odpovídajícím rozsahu jejich náhradu (prefabrikáty s otvory, budky pro rorýsy obecné a 

netopýry). 


