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„KINO³“ v pozici Lead partnera projektu, podepsání smluv s kooperačními partnery 
a podáním projektové žádosti o dotaci vč. příloh v rámci operačního Programu pře-
shraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020. Z vlastních 
zdrojů bude SML financovat projekt ve výši 289 038,29 EUR, tj. 10 % z celkových způ-
sobilých výdajů projektu. (pozn.: devizový kurz pro měnový přepočet CZK/EUR 
26,000).  
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Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 
1. účast v projektu přeshraniční spolupráce s názvem „KINO3“ v pozici Lead partnera pro-

jektu, 
2. podání projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu přeshraniční spolu-

práce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 dle přílohy č. 2,  
3. uzavření Smlouvy o spolupráci dle přílohy č. 3,  
4. vyčlenění finančních prostředků rozpočtovým opatřením ve výši 7 514 996,20 Kč, tj. 

289 038,29 EUR (pozn.: devizový kurz pro měnový přepočet CZK/EUR 26,000).  
 
a 
 

u k l á d á 
 

1. Tiborovi Batthyánymu, primátorovi statutárního města Liberec, zajistit provedení všech 
úkonů spojených se schválenou účastí v projektu, podepsat smlouvu o spolupráci a pro-
jektovou žádost o dotaci vč. příslušných příloh dle přílohy č. 2 a 3.  

T: 15. 4. 2016 
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Důvodová zpráva 

Souhlas s účastí statutárního města Liberec (dále jen „SML“) v projektu „KINO³“ v p ozici Lead 
partnera projektu, podepsání smluv s kooperačními partnery a podáním projektové žádosti o do-
taci vč. příloh v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 
2014 - 2020. Z vlastních zdrojů bude SML financovat projekt ve výši 289 038,29 EUR, tj. 10 % z 
celkových způsobilých výdajů projektu (pozn.: devizový kurz pro měnový přepočet CZK/EUR 
26,000).  
 

Dne 22. 12. 2015 byl na mimořádné schůzi Rady města schválen projektový záměr na obnovu objektu 
kina Varšava a vybudování kulturního a společenského centra. Současně byla schválena spolupráce 
s německými a českými partnery na přípravě projektu přeshraniční spolupráce s názvem „KINO3“ (dále 
jen „Projekt“). Cílem Projektu je obnovení kulturního centra v bývalém objektu kina Varšava s celko-
vými odhadovanými náklady na rekonstrukci vč. projektové dokumentace ve výši cca 61 mil. Kč vč. 
DPH a příprava projektové žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svo-
bodný stát Sasko 2014 – 2020 (viz příloha č. 1).  

Ve spolupráci s českými a německými projektovými partnery byl tedy v průběhu minulých měsíců při-
pravován přeshraniční projekt pod názvem „KINO3“. Cílem připravovaného projektu přeshraniční spo-
lupráce je prohloubení vzájemné spolupráce tří českosaských pohraničních kin. Konkrétně se jedná o 
spolupráci dvou německých kin: Hillersche Villa GmbH, Kulturfabrik Meda e. V a jednoho českého 
kina – kina Varšava, které je po programové stránce náplně prezentováno spolkem Zachraňme kino 
Varšava (dále jen „ ZkV“). Lead partnerem tohoto projektu je z titulu majitele nejnákladnější investiční 
části projektu a dle doporučení vzešlých z konzultací u SAB (Saská rozvojová banka – dotační banka) 
navrhováno právě SML. 

Cílem projektu je: 

• rekonstrukce, asanace a zpřístupnění tří historických, architektonicky cenných budov,  
• zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti (historicky cenné budovy), 
• společný management dramaturgie, aktivizace obyvatel v kulturní oblasti,  
• zvýšení cestovního ruchu nejen v rámci regionu,  
• zvýšení fluktuace obyvatel v českosaském příhraničí,  
• stírání jazykových, mentálních i geografických bariér,  
• navázání a rozvinutí již existující spolupráce, 
• společný zajímavý kulturní program, a 
• získání adekvátních prostor pro kulturní vyžití pro kulturní aktivity všech projektových part-

nerů, které jsou pořádány pro širokou veřejnost.  

 
V/u Projekt se skládá z aktivit investiční a neinvestiční povahy. Do neinvestiční části Projektu patří 
projektové aktivity tří projektových partnerů, a to ZkV, Hillersche Villa GmbH a Kulturfabrik Meda e. 
V. Jedná se především o tyto následující aktivity pod tematickými okruhy: 
 
1. Filmy 

� ZITTAU 48 jedná se o bilingvní soutěž, kdy účastníci vytváří společně svá díla během jed-
noho víkendu. Se snímky se navzájem seznamují 

� FAFL  mezinárodní festival amatérských filmů rozšířený o německou sekci amatérských filmů. 
Veřejnost na obou stranách vytváří amatérské filmy, účastní se přehlídky a soutěže. Rozšiřuje 
se obzor a názor na současné problémy na obou stranách. 

� FILM NA NÁVŠT ĚVĚ rozšíření a přeložení sousedské profesionální tvorby 
� CINEMA TRAIN tematický, výpravný vlak, propojující dopravní infrastrukturou všechna tři 

místa. 
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2. Dědictví 
� ZAPOMENUTÁ MÍSTA oživení zapomenutých míst v příhraničí, vytvoření uměleckých 

děl, seznámení s kulturním dědictvím 
� PODÉL HRANIC poznání literárního dědictví sousedů a šíření kulturního dědictví daného 

území 
 
3. Současnost 

� 1 VÝSTAVA 3 MÍSTA umělci vytvářejí společně svá umělecká díla a poznávají prostory a 
vztahy u sousedů 

� HUDBA NA NÁVŠTĚVĚ rozšíření obzorů o současné hudební tvorbě včetně doprovodů k 
němým filmům, výměny kapel, sdílené zkušebny 

 
V rámci investiční části projektu jsou plánovány rekonstrukce a asanace objektů jednotlivých objektů 
kin. Němečtí projektoví partneři chtějí v rámci projektu provést drobné stavební úpravy svých budov. 
Jedná se zejména o vybudování bezbariérových přístupů a stavební úpravy pro nové využití.  
 
SML v pozici Lead partnera Projektu zrealizuje kompletní rekonstrukci a asanaci objektu kina Varšava, 
která bude v souladu s vyhotovenou zpracovanou projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a 
projektovou dokumentací pro realizaci stavby. Připravovaná rekonstrukce si klade za cíl otevření klubu 
Barandoff v 1. patře budovy, kde se bude konat kulturní program napříč žánry a také zrenovování ki-
nosálu na velký univerzální sál. Sál bude možné přizpůsobit dle plánovaného programu, a to na filmovou 
projekci, pro divadelní představení, koncerty, přednášky, sympozia nebo workshopy. Po provedené re-
konstrukci bude budova bývalého kina Varšava disponovat také bezbariérovým přístupem. Po dobu tr-
vání nájmu bude na základě smlouvy o nájmu provozovatel organizovat využití prostor spolek ZkV. Pro 
své potřeby bude moci tyto zrekonstruované prostory objektu bývalého kina Varšava využívat i SML 
(kulturní akce, fóra, prezentace apod.).  
 
Celková výše projektu je stanovena ve výši 4 255 593,77 EUR za všechny projektové kooperační part-
nery. Z toho 2 890 382,77 EUR připadne na projektové aktivity SML (tj. čistě investiční povahy). Dle 
podmínek Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 - 2020 je ze 
EFRR EU financováno až 85 % uznatelných nákladů projektu. Dále je možné ze státního rozpočtu ČR 
získat podporu až 5 % uznatelných nákladů projektu. SML by v takovém případě financovalo projekt z 
vlastních zdrojů částkou odpovídající 10 % uznatelných nákladů projektu vč. všech neuznatelných ná-
kladů projektu. Více informací o projektu „KINO3“ v příloze č. 2.  

Smlouva o spolupráci, která je přiložena k tomuto materiálu v příloze č. 3, je standardní přílohou každé 
projektové žádosti v rámci Programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 
2014 – 2020 a upravuje práva a povinnosti všech projektových partnerů a Lead partnera projektu.  

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě 
města. 

 

Příloha č. 
1. Projektový záměr Kulturní centrum kino Varšava 
2. Projektová žádost o dotaci vč. seznamu příloh 
3. Smlouva o spolupráci  
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PROJEKTOVÝ ZÁMĚR  
 ev. č. 151003 

Název projektu:  Kulturní centrum kino Varšava 

Popis projektu  
 
Budova kina Varšavy ve stylu Art deco vznikla ve 20. letech 20. století na místech původního libereckého 
biografu, který již tehdy kapacitně nevyhovoval. Částečně podsklepená třípatrová budova s autodílnou 
v podkroví, dnes restaurace Maškovka, prodělala během 20. století několik necitlivých rekonstrukcí. Od 
roku 2008 byla budova pro veřejnost uzavřena vzhledem k havarijnímu stavu, ve kterém se nacházela. Tento 
projektový záměr spočívá v realizaci kulturního centra v objektu bývalého kina Varšava. 
 
1. Výchozí stav  
Objekt bývalého kina Varšava sestává ze dvou jednotek, a to bývalého kina Varšava a dnešní restaurace 
Maškovka, která je přístupná z Mariánské ulice. Prostory kina Varšava, které jsou majetkem Statutárního 
města Liberec (dále jen „SML“), byly dlouhodobějším neužíváním a předcházejícími stavebními úpravami 
ve stavu praktické nepoužitelnosti. Docházelo k pronikání zemní vlhkosti do obvodových stěn, a to 
především vzhledem ke skutečnosti, že objekt je mimoúrovňový a směrem z ulice Mariánské je prostor 
jednotky bývalého kina pod úrovní ulice. Zejména obvodové stěny směrem do této ulice vykazovaly 
značnou zvětralost a poškození. V prostorách kinosálu byla zjištěná dřevomorka a jiné dřevokazné houby.  
 
V roce 2013 uzavřelo SML smlouvu o nájmu nebytových prostor s dobrovolným spolkem „Zachraňme kino 
Varšava“ (dále jen „ZkV“), který si klade za cíl především dlouhodobě zachránit chátrající budovu bývalého 
kina Varšava v Liberci a navrátit mu svůj účel jako fungující a živé kulturní centrum.  
 
Od roku 2012, kdy spolek vznikl, ZkV organizuje různé dobrovolnické aktivy na zlepšení stavu budovy. 
V letech 2014 – 2015 se uskutečnila tzv. I. etapa rekonstrukce, v rámci které byl vyřešen především problém 
nefunkční inženýrské sítě, dřevokazné houby a zcela zdevastovaný interiér. V I. etapě rekonstrukce se ZkV 
podařilo částečně opravit 1. podzemní podlaží na sklady, kotelnu a rozvodnu. V prvním nadzemním podlaží 
byla zřízena v prostoru foyer kavárna. Kavárna zajišťuje nejen svůj denní provoz, ale je v současné době 
zároveň místem pořádání většiny kulturních akcí. V 2. nadzemním podlaží bylo zřízeno sociální zařízení, 
avšak většina prostor nebyla nijak upravena.  
 

Díky rekonstrukci alespoň části budovy bylo možné získat všechny potřebné revizní zkoušky a oprávnění, 
bez kterých nebylo možné dlouhodobě budovu otevřít veřejnosti. Rekonstrukce dále zamezila dalšímu 
chátrání celé budovy a nastartovala její sanaci. Za neopominutelný přínos rekonstrukce je 
považováno obnovení kontinuity provozu kina, která se uzavřením začala přerušovat.   
 
Ze znaleckého posudku (dále jen „Znalecký posudek“), který nechal vyhotovit Odbor majetkové správy 
SML ke dni 30. 8. 2015, vyplývá, že ZkV vynaložilo na 1. etapu rekonstrukce částku ve výši 3 567 092,-
 Kč. Tyto peněžní prostředky byly získány z několika účelových dotací, darů a příspěvků. SML se na 
rekonstrukci objektu podílelo částkou ve výši 1,8 mil. Kč, kterou získalo z prodeje části objektu bývalého 
kina Varšava (dnešní restaurace a pizzerie Maškovka). SML dále poskytlo účelovou dotaci ve výši 400 tis. 
Kč. Účelovou dotaci získalo ZkV také od Krajského úřadu Libereckého kraje, a to ve výši 300 tis. Kč. 
Částkou 106 tis. Kč přispěli dárci na transparentní účet spolku ZkV a přibližně 400 tis. Kč věnovali na 
rekonstrukci známé osobnosti a firmy. Samotný spolek ZkV přispěl na rekonstrukci finanční částkou ve výši 
300 tisíci Kč vč. dobrovolnické neplacené práce. V/u Znalecký posudek konstatuje, že do 1. etapy 
rekonstrukce objektu bylo investováno celkem 3 567 092,- Kč, a k datu 30. 8. 2015 je tržní cena nemovitosti 
odhadnuta na hodnotu odpovídající peněžní částce 3 740 000,- Kč.  
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(viz Tab.: Přehled vložených finančních prostředků I. etapy rekonstrukce a odhad jejího zhodnocení) 
 
 
Tab.: Přehled vložených finančních prostředků I. etapy rekonstrukce a odhad jejího zhodnocení 
 

Zdroj Forma p říspěvku Vložené prostředky I. 
etapa rekonstrukce 

Odhad tržní ceny 
zhodnocení objektu po 
I. etapě rekonstrukce 

SML účelová dotace + další  550 000 Kč  
SML prodej části objektu 1 800 000 Kč  
KÚLK účelová dotace 300 000 Kč  
Dárci dobrovolné příspěvky 106 000 Kč  
Osobnosti a Firmy dobrovolné příspěvky 294 000 Kč  
ZkV dobrovolné příspěvky + 

provedená práce 
517 092 Kč  

CELKEM   3 567 092 Kč 3 740 000 Kč 

 

Ztvárnění rekonstrukce dostalo prestižní „Grand Prix Obce architektů, národní cenu za architekturu 
v kategorii architektonický design, drobná architektura“ a cenu YAA časopisu Moderní obec za „přínos 
k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla“. 

Ve II. etapě rekonstrukce objektu je počítáno s asanací velkého sálu vč. balkonu a prostor bývalých lóží, 
malého sálu (Barrandoff) a vybudování kompletního technického zázemí pro činnost kina vč. veškerého 
technického příslušenství. Nejdůležitějším úkolem II. etapy rekonstrukce objektu bude však realizace 
izolace proti zemní vlhkosti a řešení opotřebení konstrukcí.  

 
2. Hlavní a dílčí cíle projektu 
 
Hlavním cílem projektu je rekonstrukce a asanace architektonicky cenného objektu v majetku SML 
a zajištění jeho nového budoucího využití. Při rekonstrukci budovy by měl být respektován dobový ráz 
a důraz by měl být kladen především na obnovení původního vzhledu vč. navrácení chybějících dobových 
prvků. Současně by měla navrhovaná rekonstrukce posunout historický objekt k současným standardům na 
úspory energie a splňovat nároky na technické zázemí a potřebné vybavení.  
 
Dalším neopomenutelným cílem projektu obnovy kulturního centra kina Varšava je kvalitní a propracovaný 
denní plán, který bude přispívat k provázanosti sociokulturních vazeb mezi jednotlivými cílovými 
skupinami. V obecné rovině by měl projekt propojovat důležité oblasti a témata z běžného života v Liberci 
jak svým programem, tak svou funkcí veřejného zařízení. Projekt díky svému univerzálnímu zaměření 
doplní efektivně a flexibilně programovou nabídku kulturního vyžití s ohledem na jiná kulturní zařízení 
města Liberec.  
 
Dílčím cílem projektu je nabídka prostoru pro prezentaci různých uměleckých spolků v libereckém regionu. 
Cílem projektu je také další přispění k zatraktivnění a oživení centra města.  
 
3. Aktivity projektu 
Aktivity projektu obnovy kulturního centra Varšava lze dělit dle charakteru aktivit na technicky-stavební, 
organizační a finanční.  
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Rekonstrukce a asanace objektu bývalého kina Varšava vyžaduje poměrně značené stavební zásahy, a to 
především s ohledem na opotřebení konstrukcí a potřebu vyřešení zemní vlhkosti. Těmto stavebním 
aktivitám bude předcházet zpracování studie stavby, která prověří především technická řešení vč. průzkumů 
a sond do stávajících konstrukcí, a pak také zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 
a dokumentaci pro provedení stavby. Tyto dokumentace povedou k upřesnění ceny rekonstrukčních 
a asanačních prací. Dle informací od ZkV budou náklady na zajištění výše uvedené studie stavby, rozbory a 
průzkumy a projektovou dokumentaci pro realizaci přestavby činit max. cca 2,5 mil. Kč vč. DPH.  
 
Organizační aktivity projektu budou zajištěny na základě nájemní smlouvy mezi majitelem objektu, tj. SML, 
a organizací, která je schopná zajistit efektivní provoz objektu vč. organizace odpovídající programové 
náplně. V současné době SML spolupracuje na základě smlouvy o nájmu s již výše uvedeným spolkem 
ZkV. Tento spolek se již od roku 2012 intenzivně angažuje se záměrem obnovy bývalého objektu kina 
Varšava a v současné době zajišťuje denní program v provizorních zrekonstruovaných prostorách po I. etapě 
rekonstrukce. Svou vizi budoucího vývoje fungování obnoveného kina Varšava prezentuje ZkV 
v dokumentu „Koncepce dalšího rozvoje a financování aktivit Kino Varšava“ z 11/2015, který je přiložen 
v příloze č. 2 tohoto schvalovacího materiálu RM (22. 12. 2015).  
 
Finanční povahu aktivit projektu je třeba rozdělit na dvě etapy, a to rekonstrukční a poté provozní etapu. Pro 
rekonstrukční a asanační práce by mělo být využito především příležitostí, které poskytují některé dotační 
tituly. Provozní etapa projektu by měla být zajištěna pravidelnými příspěvky ze zdrojů SML, a to na 
technický provoz objektu ve výši cca 150 tis. Kč/rok a na provoz po stránce náplňové a programové ve 
výši cca 600 tis. Kč/rok (viz „Koncepce dalšího rozvoje a financování obnoveného kina Varšava“). 
 
 
4. Cílová skupina projektu 
Projekt si klade za cíl nabídnout svůj program se sociokulturním přesahem co nejširšímu okruhu cílových 
skupin a uspokojit jejich potřeby v této oblasti.  
 
Cílovými skupinami projektu jsou zejména: 

• členové Filmového klubu, 
• lidé všech věkových skupin, kteří vyhledávají alternativní scénu a program,  
• žáci a studenti ZUŠ a jiných uměleckých zařízení,  
• nezávislí umělci a začínající umělci, 
• obyvatelé města sdružení do zájmových komunit,  
• SML jako pořadatel kulturních a jiných akcí,  
• neziskové organizace, a 
• návštěvníci a turisté Euroregionu Nisa.  

 

5. Přínosy projektu 
Hlavní přínosem projektu bude v prvé řadě záchrana historicky a architektonicky hodnotného objektu před 
další degradací. Současně pak také zkvalitnění kulturní a sociální nabídky pro obyvatele a návštěvníky 
města, skupiny zdravotně handicapovaných občanů, neboť je uvažován bezbariérový přístup do objektu, a i 
umělecké spolky nejen působících v libereckém regionu. Dalším významným přínosem realizace projektu je 
výrazné zatraktivnění a oživení dané lokality města. Za přínosné je také třeba považovat skutečnost, že 
vznikne nový prostor, který bude moci být využit pro různé kulturní akce SML.  
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6. Konečný stav projektu – výstupy a výsledky 
Tento projektový záměr na obnovu bývalého kina Varšava si klade za cíl dosažení plně funkčního objektu, 
který je v majetku SML, a to jak v rovině technicky-stavební, tj. zrekonstruované historické budovy, tak 
v rovině obsahové, tj. po stránce denního programu, který nabízí dostatečné uspokojení potřeb jednotlivých 
cílových skupin.  
 
Objekt bývalého kina Varšava bude zrekonstruován takovým způsobem, který na jedné straně respektuje 
dobový ráz budovy, a na druhé straně odpovídá současným standardům a potřebám pro efektivní úspory 
energie a nároky na technické zázemí a vybavení.  
 
Město Liberec může svým obyvatelům a jiným cílovým skupinám nabídnou prostor pro prezentaci a také 
prostor pro uspokojení sociálně-kulturních potřeb. 
 
Výstupem projektu je tedy zrekonstruovaný objekt, který v současné době po technické stránce vykazuje 
značné známky degradace. Výstupem projektu je také objekt, který plní svoji funkci, která odpovídá 
současné poptávce a potřebám výše definovaných cílových skupin.  
 
 

Vazba na strategické dokumenty 

Aktualizace strategie rozvoje statutárního města Liberec 2014 – 2020 (09/2014) 

Strategický cíl A: Konkurenceschopná ekonomika a podnikání  

Specifický cíl A7 Posílení destinačního marketingu a propagace města jako turistického cíle 

A 7.1 Podpora propagace města jako celku a jako součásti větších oblastí  

Opatření A 7.1.6 Pokračování projektu „Živá paměť“ a účast v podobných projektech či programech 

Opatření A 7.1.9 Prezentace města v zahraničí včetně využití spolupráce se zahraničními partnerskými městy 

 

Strategický cíl B: Kvalita života 

Specifický cíl B7 Podpora kultury, sportu a volnočasových aktivit a zlepšení spolupráce a partnerství mezi městem a kulturními, 
sportovními a volnočasovými organizacemi 

B 7.1 Rozvoj základní infrastruktury pro kulturu, sport a volný čas 

 

Synergie projektu 

Projekt prezentovaný projektovým záměrem vykazuje synergický efekt jak v oblasti kultury, tj. vytvoření nového 
prostoru pro prezentaci různých kulturních děl, počinů a aktivit, tak také současně v oblasti sociální, jako místo, kde se 
cílové skupiny setkávají, dochází k vazbám v rámci/mezi jednotlivými cílovými skupinami.  

Díky širokému spektru programové náplně je zde prostor pro pořádání různých odborných seminářů, které cílové 
skupiny obohacují i v oblasti poznání a rozšiřují jejich znalostní obzory.    

S ohledem na snahu navázání spolupráce s obdobnými zařízeními v regionu, a to i přeshraničně v rámci Euroregionu 
Nisa, lze spatřovat synergii i v oblasti sbližování jednotlivých národností, přenos a sdílení tradic a kultury.  

Rizika projektu 

1. Časová náročnost přípravné fáze projektu 

Přípravná fáze projektu spočívá ve zhotovení studie stavby, projektové dokumentace pro získání stavebního povolení 
a realizaci stavby. S ohledem na odhadované náklady na přípravu této projektové dokumentace bude třeba vybrat 
zhotovitele prostřednictvím výběrového řízení. Časová náročnost přípravné fáze projektu vč. VŘ na zhotovitele 
projektové dokumentace je odhadována na cca 1 rok.  
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Opatření: SML by mělo v budoucnu disponovat projektovou dokumentací ke každému objektu, který má v majetku, 
aby bylo schopno v tomto dotačním období operativně reagovat na příslušné dotační příležitosti.  

 

2. Nákladová náročnost přípravné i realizační fáze projektu 

Přípravná fáze projektu je odhadována ve výši cca 2,5 mil. Kč vč. DPH a realizační fáze ve výši cca 58 mil. Kč vč. 
DPH.  

Opatření: SML jako majitel budovy má příležitosti v některých dotačních příležitostech, které poskytuje aktuální 
dotační období 2014 – 2020.  

3. Nevyjasnění financování provozní fázi projektu a také v období udržitelnosti projektu 

Opatření: Obsahová a programová náplň projektu je prezentována „Koncepcí dalšího rozvoje a financování aktivit 
Kino Varšava“ z 12/2015, kterou zpracovalo ZkV. Technická stránka provozní fáze projektu bude podpořena 
pravidelnými ročními příspěvky ze zdrojů SML, a to ve výši cca 150 000,- Kč. K částečnému financování programové 
náplně projektu bude též přispívat SML ročními příspěvky, a to ve výši cca 600 000,- Kč (v/u Koncepce dalšího 
rozvoje a financování aktivit Kino Varšava).  

ZkV již v současné době provozuje denní program, který je již v současné době hojně navštěvován různými cílovými 
skupinami. Ve městě Liberec neexistuje v současné době srovnatelného konkurenčního zařízení. Pro efektivní 
provozování objektu hovoří také originální program, po kterém je poptávka nejen v našem regionu.  

 

Aktivity projektu a termíny 

Č.  Fáze  Aktivita 
Zahájení  
měsíc/rok 

ukončení  
měsíc/rok 

1 Přípravná 

Administrace Projektu - přípravná fáze, tj.: 12/2015 12/2016 

- výběrové řízení na zhotovitele PD k RS 01/2016 03/2016 

- vypracování studie (rozsah příloha č. 14 
k Příručce pro české kooperační partnery – 
podávání žádosti) 

01/2016 03/2016 

- podání projektové žádosti v rámci OP SN/CZ (do 
15. 7. 2016) 04/2016 04/2016 

- vypracování PD k RS 03/2016 12/2016 

2 Realizační 

SML: realizace přestavby - rekonstrukce a asanace 
dle PD 01/2017 12/2017 

ZkV: programové aktivity (měkké aktivity 
Projektu) 01/2017 12/2019 

3 Udržitelnost Dle podmínek vyplývajících z dotačního titulu 01/2020 12/2024 

Minimální udržitelnost projektu v letech   

 5 let 

Životnost projektu v letech 

25 let 

Návrh projektového týmu  

Koordinátor projektu Ing. Lucie Noswitz, Oddělení získávání dotací, Odbor strategického rozvoje a dotací 

SML – součinnost při VŘ, při 
přípravě PD a při stavbě 

Odbor majetkové správy 

SML –součinnost při VŘ Odbor veřejných zakázek 
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Partneři projektu Spolek ZkV 

Uživatel projektu SML a ZkV (dle podmínek nájemní smlouvy) 

Níže uvedené nákladové položky byly konzultovány s Odborem majetkové správy. Dle závěrů jednání 
však skutečné výše nákladů vzejdou až z projektové dokumentace k realizaci stavby.  

Rozpočet přípravy a realizace Projektu - SML 

Položka odhadované náklady v tis. Kč 

Náklady přípravy a zabezpečení akce 2 500 

Mzdové náklady a povinné pojistné OSR 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb 0 

Náklady budov a staveb 42 000 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 16 000 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Ostatní náklady realizace akce 0 

CELKEM 60 500 

Rozpočet provozu (vyčíslení předpokládaných nákladů na zajištění provozu (udržitelnosti) Projektu) 

Položka roční náklady v tis. Kč 

Mzdové náklady a povinné pojistné 600 

Náklady na materiál, vodu a energii 0 

Náklady na nákup služeb 150 

Náklady budov a staveb (odpisy) - nájemné 0 

Náklady na stroje, zařízení a inventář 0 

Náklady na nehmotný majetek 0 

Ostatní náklady provozu akce  0 

CELKEM/1 rok  750 

  

Možný zdroj financování - OP SN/CZ 2014 - 2020 (Ziel 2) 

Prioritní osa  Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů 

Oblast podpory Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví 

Možné % dotace celkem max. 90 % uznatelných nákladů Projektu, tj. 85 % z EFRR EU a 5 % ze státního rozpočtu ČR 

Zdroje financování projektu a dopady do běžného rozpočtu  

Rok 

Výdaje Dotace/Kofinancování z vlastních zdrojů 

CELKEM SML SML z Dotace SML z vlastních zdrojů 

2015 0 150 000 0 150 000 

2016 

2 650 000 2 650 000 2 250 000 

Příprava projektu až do výše 
odpovídající 5 % uznatelných 
nákladů projektu 

400 000 

 

 

2017 42 750 000 42 750 000 38 340 000 4  410 000 
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2018 16 750 000 

 

16 750 000 

14 940 000 

90 % z uznatelných nákladů Projektu 
(85 % EFRR EU, 5 % SR ČR) 

1 810 000 

2019 

750 000 

 

750 000 

 

540 000 

90 % z uznatelných nákladů Projektu 
(85 % EFRR EU, 5 % SR ČR) 

210 000 

  

2020 750 000 750 000 0 750 000 

2021 750 000 750 000 0 750 000 

2022 750 000 750 000 0 750 000 

2023 750 000 750 000 0 750 000 

2024 750 000 750 000 0 750 000 

CELKEM 

60 500 000 
(Projekt – 
stavba) 
+  
1 350 000 
(údržba 
objektu za 9 
let, tj. 1 rok 
přípravy, 3 
roky realizace 
a 5 let 
udržitelnost) +  

4 800 000 
program za 8 
let provozu) 

60 500 000 
(PD a Projekt 
– stavba a 
technika)  

+ 1 350 000 
(údržba 
objektu za 9 
let, tj. 1 rok 
přípravy, 3 
roky realizace 
a 5 let 
udržitelnost) + 
4 800 000 
program za 8 
let provozu) 56 070 000 10 730 000 

Garant projektu  

Mgr. Jan Korytář, náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace 

Jméno tel. e-mail 

Zpracovatel Záměru   Ing. Lucie Noswitz  + 420 485 243 576 noswitz.lucie@magistrat.liberec.cz 

Vlastník projektu 
Odbor strategického 
rozvoje a dotací x x 

Vedoucí projektu  Ing. Lucie Noswitz  + 420 485 243 576 noswitz.lucie@magistrat.liberec.cz 

Schváleno projektovou kanceláří 
dne 22. 10. 2015 

Podpis 
Programového 
manažera Ing. Jiří Horák 

Schváleno RM  dne 22. 12. 2015   č. usnesení  1027/2015 

 



























































































 

 

  

 
 

 

Kooperationsprogramm 
Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020  

 
Kooperationsvertrag 

zwischen dem Lead-Partner und dem/n Projektpartner/ n 

  

Program spolupráce 
Česka republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 

 
Smlouva o spolupráci 

mezi lead partnerem a projektovým partnerem / proje ktovými partnery  
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Auf Grundlage  
 
• Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Ge-
samthaushaltsplan der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EG, 
EURATOM) Nr. 1605/2002 des Rates (ABl. EU L 298 S. 1), in der jeweils 
geltenden Fassung, 

• Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozial-
fonds, den Kohäsionsfonds den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fi-
schereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Ko-
häsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. EU L 347 
S. 320), in der jeweils geltenden Fassung, Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und mit besonde-
ren Bestimmungen hinsichtlich des Ziels „Investitionen in Wachstum und 
Beschäftigung“ und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 
(ABl. EU L 347, S. 289), in der jeweils geltenden Fassung,  

• Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 17. Dezember 2013 mit besonderen Bestimmung zur Unterstüt-
zung des Ziels „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ aus dem Europä-
ischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) (ABl. EU L 347, S. 259); in 
der jeweils geltenden Fassung, sowie 

• auf der Grundlage der Verordnungen (EU) Nr. 1303/2013, 1301/2013 und 
1299/2013 sowie der Verordnung (EU, EURATOM) Nr. 966/2012 erlassene 
delegierende und durchführende Rechtsakte, in der jeweils geltenden Fas-

 Na základě  
 
• Nařízení (EU, EURATOM) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze 

dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném roz-
počtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 
(Úřední věstník EU L 298 str. 1), v platném znění, Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Ev-
ropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evrop-
ském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním 
a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úřední 
věstník EU L 347 str. 320), v platném znění, Nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle In-
vestice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 
(Úřední věstník EU L 347, str. 289), v platném znění, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 
17. prosincem 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolu-
práce (Úřední věstník EU L 347, str. 259), v platném znění a 

• právních aktů vydaných Komisí v přenesené působnosti na základě naříze-
ní (EU) č. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013 a Nařízení (EU, EURATOM) 
č. 966/2012, v platném znění  

• Programového dokumentu k Programu na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (CCI-č. 
2014TC16RFCB017), v platném znění a 

• Společného realizačního dokumentu, v platném znění 
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sung, 
• des Programmdokuments des Kooperationsprogramms zur Förderung der 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen 
und der Tschechischen Republik 2014-2020 (CCI-Nr. 2014TC16RFCB017), 
in der jeweils geltenden Fassung und 

• des Gemeinsamen Umsetzungsdokuments in der jeweils geltenden Fas-
sung  

wird folgender Kooperationsvertrag zwischen den unten erwähnten Kooperati-
onspartnern zur Umsetzung des in § 1 dieses Kooperationsvertrages benann-
ten Projekts geschlossen. 
 

 se uzavírá tato smlouva o spolupráci mezi níže uvedenými kooperačními part-
nery na realizaci projektu, uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci. 

 

Lead-Partner  Lead partner  
     

Firma / Einrichtung  Firma / instituce  

Statutärische Stadt Liberec  Statutární město Liberec 
     

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Tibor Batthyány, Oberbürgermeister   Tibor Batthyány, primátor statutárního města Liberec 

     

Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort  

 Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1  nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 
 

Projektpartner  Projektový partner  
       

Projektpartner 1   Projektový partner 1 
     

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Hillersche Villa gGmbH  Hillersche Villa gGmbH 
     

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  

Jens Hommel,   Jens Hommel,  
     

Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Klienebergerplatz 1, 02763, Zittau  Klienebergerplatz 1, 02763, Zittau  
       

 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die f olgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ei n.  

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím nás ledující řádky, pole ozna čte 
pořadovým číslem a dopl ňte příslušná data.  
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Projektpartner 2   Projektový partner 2 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

Kulturfabrik Meda  Kulturfabrik Meda 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Thomas Pilz, Geschäftsführung Kulturfabrik GbR  Thomas Pilz,  
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Hainewalder Straße 35, 02763, Mittelherwigsdorf  Hainewalder Straße 35, 02763, Mittelherwigsdorf 
       

 

Projektpartner 3   Projektový partner 3 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

       Spolek "Zachraňme Kino Varšava" 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
Ondřej Pleštil  Ondřej Pleštil, člen představenstva 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

Frýdlantská 285/16, 46001, Liberec  Frýdlantská 285/16, 46001, Liberec 
       

Projektpartner 4   Projektový partner 4 
      

Firma / Einrichtung   Firma / instituce  

x  x 
      

Vertretungsberechtigte Person   Statutární zástupce  
x  x 
      

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort  

 

Ulice, číslo popisné 
PSČ, místo  

x  x 
       

 
 
 

Präambel 
 
Der Lead-Partner ist für die gesamte Koordination, das Projektmanagement 
und -berichtswesen sowie die Umsetzung des Projekts verantwortlich. Dazu 
zählen insbesondere die Verwaltung der projektbezogenen EU-Fördermittel 

 Preambule  
 
Lead partner je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení projektu,reporting 
a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dotačních prostředků EU, 
vztahujících se k projektu, a řádného využití dotačních prostředků v rámci pro-



 

 

62
00

6 
 0

7/
15

   
  S

ei
te

 4
 v

on
 1

3 

und die ordnungsgemäße Verwendung der Fördermittel im Rahmen des Pro-
jekts, auch durch die am Projekt beteiligten Projektpartner. Er trägt gegenüber 
der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank – (SAB), die die Aufgaben des 
Gemeinsamen Sekretariats, der Auszahlungsstelle und der für die deutschen 
Kooperationspartner verantwortlichen Kontrollinstanz wahrnimmt, die alleinige 
Verantwortung für die Durchführung des Projekts und schließt mit ihr einen 
Zuwendungsvertrag. Der Zuwendungsvertrag erlegt dem Lead-Partner eine 
Reihe von Verpflichtungen auf, die er nur mit Unterstützung des/der einzelnen 
Projektpartner/s erfüllen kann. Gegenstand dieses Kooperationsvertrages ist 
die Regelung dieser Pflichten im Verhältnis zwischen Lead-Partner und Pro-
jektpartner/n. 

jektu i ze strany projektových partnerů podílejících se na projektu. Lead part-
ner nese výlučnou odpovědnost za realizaci projektu vůči Saské rozvojové 
bance (SAB), která plní úkoly Společného sekretariátu, výplatního místa 
a kontrolora zodpovědného za německé kooperační partnery, a uzavírá s ní 
smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead part-
nerovi celou řadu povinností, které může splnit jen s podporou projektového 
partnera / jednotlivých projektových partnerů. Předmětem této smlouvy o spo-
lupráci je úprava těchto a dalších povinností ve vztahu mezi lead partnerem 
a projektovým partnerem / projektovými partnery. 

 

§ 1 
Vertragsgegenstand 

 
Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt (Projekttitel) 
 

 § 1 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je tento projekt (název projektu) 
 

 Kino hoch drei   Kino na třetí 

Nähere Ausführungen hierzu enthält der Projektantrag. Die Parteien sind sich 
darüber einig, dass der Antrag in der Fassung der offiziellen Registrierung 
Vertragsbestandteil dieser Vereinbarung ist und dem/n Projektpartner/n durch 
den Lead-Partner zur Kenntnis gegeben wird. 
 

 Bližší informace o projektu jsou obsaženy v žádosti. Smluvní strany se shodují 
na tom, že žádost ve znění oficiální registrace se stává součástí této smluvní 
dohody a lead partner ji dá projektovému partnerovi / projektovým partnerům 
na vědomí. 
 

 

§ 2 
Projektzusammenarbeit 

 
1. Die Kooperationspartner bestätigen, dass sie gemeinschaftlich an der Er-

arbeitung des in § 1 genannten Projektes mitgewirkt haben. 
 

 § 2 
Spolupráce v rámci projektu 

 
1. Kooperační partneři potvrzují, že se společně podíleli na přípravě projektu, 

uvedeného v § 1. 

2. Die Kooperationspartner sind sich darüber einig, dass der Erfolg des Pro-
jekts ihre Mitwirkung voraussetzt und sichern zu, an dem in § 1 genannten 
Projekt gemeinsam mitzuwirken. Die Mitwirkung des jeweiligen Kooperati-
onspartners am Projekt, d.h. an den einzelnen Projektanteilen/-aufgaben 
ist im Projektantrag ausführlich darzustellen. Die Kooperationspartner sind 
sich darüber einig, dass sie an die im Antrag gemachten Angaben hin-
sichtlich der Mitwirkung am Projekt gebunden sind.  

 

 2. Kooperační partneři se shodují na tom, že předpokladem úspěšnosti pro-
jektu je jejich součinnost, a zavazují se, že se budou společně podílet na 
projektu uvedeném v § 1. Součinnost příslušného kooperačního partnera 
v rámci projektu, tj. jeho podíl na jednotlivých částech projektu, resp. jed-
notlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobně popsána v projekto-
vé žádosti. Kooperační partneři se shodují na tom, že údaje ohledně jejich 
součinnosti na projektu, obsažené v projektové žádosti, jsou pro ně zá-
vazné. 

3. Die Kooperationspartner sichern zu, die Projektergebnisse auch nach Ab-
schluss des Projekts in geeigneter Weise zu nutzen. 

 3. Kooperační partneři se zavazují, že budou výsledky projektu využívat 
vhodným způsobem i po ukončení projektu. 
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§ 3 
Antragsverfahren 

 
1. Der Lead-Partner stellt den Projektantrag. Der vorliegende abgeschlossene 

Kooperationsvertrag ist dem Antrag als Anlage beizufügen. 

 § 3 
Postup p ři podávání žádostí 

 
1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzavřená smlouva o spolu-

práci je jednou z příloh projektové žádosti. 
2. Der/Die Projektpartner ist/sind verpflichtet, dem Lead-Partner sämtliche 

Informationen und Unterlagen, die zur Antragstellung und im Rahmen des 
bis zum Abschluss des Zuwendungsvertrages durchzuführenden Verfah-
rens erforderlich sind, zur Verfügung zu stellen. 

 2. Projektový partner / Projektoví partneři je povinen / jsou povinni poskytnout 
lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady, které jsou po-
třebné pro podání žádosti a v rámci administrativního postupu, který musí 
proběhnout před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace. 

3. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über den 
abgeschlossenen Zuwendungsvertrag und gibt ihm/ihnen den Inhalt voll-
umfänglich zur Kenntnis. 

 3. Lead partner informuje neprodleně projektového partnera / projektové part-
nery o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a seznámí ho/je v plném roz-
sahu s jejím obsahem. 

4. Der Lead-Partner informiert den/die Projektpartner unverzüglich über die 
Ablehnung des Projektantrags. 

 4. Lead partner neprodleně informuje projektového partnera / projektové part-
nery o zamítnutí projektové žádosti. 

 
 

§ 4 
Projektförderung 

 
1. Das Projekt ist gemäß dem Zuwendungsvertrag durchzuführen. 

 § 4 
Podpora projektu 

 
1. Projekt musí být realizován v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. 

2. Die Kooperationspartner sind darüber informiert, dass für eine Förderung 
ausschließlich die im Zuwendungsvertrag aufgeführten Projektausgaben in 
Betracht kommen. 

 2. Kooperační partneři jsou informováni o tom, že pro účely podpory přicháze-
jí v úvahu výlučně projektové výdaje uvedené ve smlouvě o poskytnutí do-
tace. 

 
 

§ 5 
Vertretung der Projektpartner, Haftung 

 
1. Der/Die Projektpartner beauftragt/beauftragen und bevollmächtigt/ bevoll-

mächtigen den Lead-Partner, ihn/sie im Rahmen des in § 1 genannten 
Vorhabens rechtsgeschäftlich gegenüber den an der Programmverwaltung 
beteiligten Stellen zu vertreten. 

 § 5 
Zastupování projektových partner ů, odpov ědnost za škodu 

 
1. Projektový partner / Projektoví partneři pověřuje/pověřují 

a zmocňuje/zmocňují lead partnera, aby ho/je v rámci projektu, uvedeného 
v § 1, zastupoval v právních úkonech ve vztahu k subjektům podílejícím se 
na řízení programu. 

2. Die Kooperationspartner sichern zu, die Anforderungen des jeweils für sie 
geltenden Rechts und die sich aus dem Gemeinsamen Umsetzungsdoku-
ment sowie aus diesem Vertrag ergebenden Pflichten einzuhalten und alle 
erforderlichen Genehmigungen einzuholen. Verstößt einer der Kooperati-
onspartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen diese Pflicht und entsteht da-
raus dem/den anderen Kooperationspartner/n ein Schaden, so hat er die-
sen ihm/ihnen gegenüber zu ersetzen. 

 2. Kooperační partneři se zavazují, že budou dodržovat platné právní předpi-
sy, které se na ně vztahují, a povinnosti vyplývající ze Společného reali-
začního dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá potřebná povo-
lení. Poruší-li jeden z kooperačních partnerů tuto povinnost byť i jen 
z nedbalosti a způsobí-li tím škodu druhému kooperačnímu partnerovi / 
ostatním kooperačním partnerům, je povinen mu/jim tuto škodu uhradit. 

3. Verstößt ein Projektpartner fahrlässig oder vorsätzlich gegen seine vertrag-
lichen Verpflichtungen und haftet dadurch der Lead-Partner aus dem Zu-

 3. Poruší-li jeden z projektových partnerů své smluvní povinnosti byť i jen 
z nedbalosti a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace dána odpovědnost 
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wendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch entstandenen 
Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt verlangen. 

lead partnera za vzniklou škodu, může lead partner od příslušného projek-
tového partnera požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla. 

4. Verlangt die SAB vom Lead-Partner die Rückzahlung von Fördermitteln, 
haftet der jeweilige Projektpartner dem Lead-Partner für den auf ihn entfal-
lenden Betrag der Förderung.1 

 4. Je-li od lead partnera Saskou rozvojovou bankou požadováno vrácení do-
tačních prostředků, nese příslušný projektový partner ve vztahu k lead 
partnerovi odpovědnost za tu část dotace, která na něj připadá.1 

 
 

§ 6 
Pflichten der Kooperationspartner 

 
Lead-Partner und der/die Projektpartner sind verpflichtet, 

 § 6 
Povinnosti koopera čních partner ů 

 
Lead partner a projektový partner je povinen / projektoví partneři jsou povinni, 

1. die auf ihn/sie zutreffenden Bedingungen und Auflagen, die im Zuwen-
dungsvertrag festgeschrieben sind, zu erfüllen, 

 1. plnit podmínky a požadavky písemně vymezené ve smlouvě o poskytnutí 
dotace, které se ho/jich týkají, 

2. die für die Abrechnung notwendigen Unterlagen in der jeweiligen Landes-
sprache bei der national zuständigen Kontrollinstanz vorzulegen2, 

 2. předkládat v příslušném národním jazyce národnímu kontrolorovi podklady, 
které jsou nutné pro vyúčtování2, 

3. alle Kooperationspartner über den Fortschritt seines/ihrer Projektanteils/e 
sowie unverzüglich über die Beendigung seiner/ihrer Aufgaben im Projekt 
unter Angabe des Datums zu unterrichten, 

 3. neprodleně informovat všechny projektové partnery o pokroku svého/ 
svých částí projektu a o splnění svého úkolu / svých úkolů v rámci projektu 
s uvedením příslušného data, 

4. alle Kooperationspartner unverzüglich zu unterrichten, wenn 
a. sich der dem Zuwendungsvertrag zugrunde liegende Sachverhalt än-

dert oder  
b. einer der unter § 10 (Kündigung des Vertrages) aufgeführten Sachver-

halte vorliegt, 

 4. neprodleně informovat všechny projektové partnery, pokud: 
a. dojde ke změně skutkového stavu tvořícího základ smlouvy 

o poskytnutí dotace nebo 
b. nastane jeden ze skutkových stavů uvedených v § 10 (výpověď 

smlouvy), 
5. bei einer Vergabe von Leistungen an Dritte sind die nationalen und europä-

ischen Rechtsvorgaben für die Vergabe von Aufträgen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. Dies gilt auf der deutschen  Seite aus-
schließlich für Kooperationspartner, die zur Einhaltung vergaberechtlicher 
Bestimmungen gesetzlich3 verpflichtet sind. In allen übrigen Fällen ist zum 
Nachweis des wirtschaftlichen und sparsamen Einsatzes der Fördermittel 
ein Preisvergleich vorzunehmen. Dieser ist zu dokumentieren. Auf der 
tschechischen  Seite sind die einschlägigen Regelungen in der jeweils gel-
tenden Fassung zu beachten. 

 5. v případě zadání úkolů třetím subjektům respektovat národní a evropské 
právní předpisy v platném znění. Na německé  straně toto ustanovení platí 
výlučně pro ty kooperační partnery, kteří jsou ze zákona povinni se řídit zá-
konem o zadávání veřejných zakázek3. Ve všech ostatních případech je 
nutno doložit na základě zdokumentovaného porovnání cen hospodárné 
a úsporné využití dotačních prostředků. Na české  straně je nutno dodržet 
příslušné předpisy v platném znění. 

 

                                                
1 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
2 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit./ Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
3 §§ 98ff. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) i.V.m. der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – VgV), § 1 Absatz 1 des Gesetzes 

über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG) / §§ 98 a násl. Zákona proti omezování hospodářské soutěže (Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) ve spojení s Nařízením o zadávání veřejných zakázek (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – 
VgV)), § 1, odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek ve Svobodném státě Sasko (Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabege-
setz – SächsVergabeG)). 
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§ 7 
Belegprüfung und Auszahlung 

 

 § 7 
Kontrola doklad ů a výplata prost ředků 

 

1. Der Lead-Partner und die Projektpartner legen die für die Abrechnung not-
wendigen Unterlagen bei der für sie zuständigen nationalen Kontrollinstanz 
vor (siehe auch § 6 Abs. 2 des vorliegenden Vertrages). 

 1. Lead partner a projektoví partneři předkládají podklady, nutné pro vyúčto-
vání, svému příslušnému národnímu kontrolorovi (viz také § 6 odst. 2 této 
smlouvy). 

2. Die Anforderung der Fördermittel soll anteilig entsprechend den in 
Pkt.4.1.6 des Projektantrages aufgeführten Meilensteinen erfolgen. 

 2. O proplacení dotačních prostředků se žádá podle podílů, které odpovídají 
milníkům, uvedeným v bodě 4.1.6. Žádosti o poskytnutí dotace. 

3. Die Kooperationspartner beantragen die Auszahlung der Fördermittel un-
abhängig voneinander. Dafür legt der jeweilige Kooperationspartner der 
zuständigen nationalen Kontrollinstanz gemeinsam mit der Belegliste einen 
Auszahlungsantrag über den in der Belegliste aufgeführten zuschussfähi-
gen Betrag zur Prüfung vor. 

 3. Projektoví partneři podávají žádost o proplacení dotačních prostředků ne-
závisle na sobě. Příslušný projektový partner předkládá za tímto účelem ke 
kontrole svému příslušnému národnímu kontrolorovi společně se soupis-
kou výdajů i žádost o proplacení částky způsobilých výdajů, uvedené 
v soupisce. 

4. Die zuständige nationale Kontrollinstanz übermittelt das Prüfergebnis so-
wie die Höhe des auszuzahlenden Betrages der Auszahlungsstelle bei der 
SAB sowie dem Lead-Partner und, sofern zutreffend, dem betroffenen Pro-
jektpartner zur Information. 

 4. Příslušný národní kontrolor sdělí výsledek kontroly a výši částky, která má 
být proplacena, výplatnímu místu v Saské rozvojové bance a lead partne-
rovi a případně pro informaci dotčenému projektovému partnerovi. 

5. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt gegenüber dem Lead-Partner. Der 
Lead-Partner leitet dem/den Projektpartner/n den auf ihn/sie entfallenden 
Anteil der Fördermittel weiter4. 

 5. Dotační prostředky jsou propláceny prostřednictvím lead partnera. Lead 
partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále příslušnému 
projektovému partnerovi / projektovým partnerům4. 

 

§ 8 
Abschluss des Projektes 

 
1. Nach Abschluss des in § 1 genannten Projektes stellt der Lead-Partner die 

Ergebnisse des Vorhabens in einem zweisprachigen Abschlussbericht dar 
und reicht diesen sowie weitere erforderliche Unterlagen5 bei der SAB ein. 
Die abschließende Auszahlung für die Kooperationspartner wird erst nach 
der erfolgten Prüfung des Abschlussberichtes sowie nach Prüfung der ab-
schließenden Abrechnungsunterlagen aller Kooperationspartner erfolgen. 

 § 8 
Ukon čení realizace projektu 

 
1. Po ukončení projektu uvedeného v § 1 popíše lead partner výsledky projek-

tu ve dvoujazyčné závěrečné zprávě, kterou společně s dalšími potřebnými 
podklady5 předloží Saské rozvojové bance. Závěrečná platba kooperačním 
partnerům se uskuteční až po provedené kontrole závěrečné zprávy a po 
závěrečné kontrole účetních dokladů všech kooperačních partnerů. 

2. Die Anforderung der Fördermittel kann anteilig nach den jeweils durchge-
führten Projektabschnitten erfolgen. Die einzelnen Projektabschnitte erge-
ben sich aus dem Projektantrag. 

 2. Závěrečná platba dotačních prostředků se uskuteční prostřednictvím lead 
partnera. Lead partner postupuje příslušný podíl dotačních prostředků dále 
příslušnému projektovému partnerovi / projektovým partnerům. 
 

 

                                                
4 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant. / Relevantní pouze u projektů se společným financováním. 
5 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit. / Potřebné formuláře jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formuláře“. 
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§ 9 
Kürzungsvorbehalt 

 
1. Der Lead-Partner zahlt dem/den Projektpartnern den auf ihn/sie entfallen-

den Betrag vollständig ohne Abzüge, Einbehalte bzw. Verringerung durch 
später erhobene spezifische Abgaben oder Ähnliches aus. 

 § 9 
Výhrada krácení dotace 

 
1. Lead partner vyplácí příslušnou částku jednotlivým projektovým partnerům 

úhrnně bez odpočtů, srážek, resp. bez snížení v důsledku později vybíra-
ných specifických poplatků apod. 

2. Im Falle einer Aberkennung von Ausgaben leitet der Lead Partner den 
durch die Kontrollinstanz geminderten und von der SAB ausgezahlten Be-
trag an den betroffenen Projektpartner weiter. 

 2. V případě neuznání výdajů předá lead partner příslušnému projektovému 
partnerovi částku, sníženou kontrolorem a proplacenou Saskou rozvojovou 
bankou. 

3. Übersteigt der von der Kontrollinstanz aberkannte Betrag den verbleiben-
den Auszahlungsbetrag des betroffenen Projektpartners, fordert die SAB 
den Differenzbetrag vom Lead Partner zurück. Der von der Aberkennung 
betroffene Projektpartner ist verpflichtet, dem Lead Partner diesen Rück-
forderungsbetrag unverzüglich, spätestens 10 Arbeitstage nach Aufforde-
rung durch den Lead-Partner, zurückzuzahlen. Der Lead Partner überweist 
den Betrag unverzüglich an die SAB. 
 

 3. Pokud je kontrolorem neuznaná částka vyšší, nežli částka, zbývající 
k proplacení příslušnému projektovému partnerovi, bude Saská rozvojová 
banka požadovat vrácení rozdílu po lead partnerovi. Projektový partner, 
u něhož došlo ke zkrácení dotačních prostředků, je povinen tuto částku le-
ad partnerovi neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů následujících 
po výzvě lead partnera, uhradit. Lead partner převede neprodleně tuto 
částku Saské rozvojové bance. 

 
 

§ 10 
Kündigung des Vertrages 

 
1. Der Lead-Partner kann diesen Vertrag gegenüber einem oder mehreren 

Projektpartnern aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Darüber hinaus 
kann der einzelne Projektpartner den Vertrag für sich gegenüber dem 
Lead-Partner aus wichtigem Grund fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund in 
diesem Sinne liegt insbesondere vor, wenn 
 

 § 10 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Lead partner může ze závažného důvodu odstoupit od smlouvy vůči jed-

nomu nebo několika projektovým partnerům, aniž by platila výpovědní lhů-
ta. Mimo to může ze závažného důvodu každý projektový partner odstoupit 
od smlouvy vůči lead partnerovi, aniž by platila výpovědní lhůta. Závažný 
důvod v tomto smyslu je dán v případech, v nichž 

a) die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind,  a) už nejsou naplněny předpoklady pro poskytnutí dotace, 
b) über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens beantragt wurde, 
 b) byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení jednoho 

z kooperačních partnerů, 
c) ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere 

durch unzutreffende Angaben, erlangt hat, 
 c) jeden z kooperačních partnerů získal dotační prostředky neoprávněně, 

zejména na základě nepravdivých údajů, 
d) ein Kooperationspartner vor der offiziellen Registrierung des Projektan-

trages mit dem Projekt begonnen hat, , da die Gewährung einer Förde-
rung für Projekte, die bereits vor der offiziellen Registrierung des Projek-
tantrages umgesetzt werden, ausgeschlossen ist. Eine Ausnahme hier-
von gilt für notwendigerweise anfallende Ausgaben für Übersetzungs-
leistungen sowie Ausgaben der Projektvorbereitung im Rahmen der An-
tragstellung, wenn sie ab dem 01.01.2014 entstanden sind. Diese Aus-
gaben sind bis zu 5 Prozent der zuschussfähigen Gesamt-ausgaben 
des Kooperationspartners, bei dem sie angefallen sind, förderfähig. 

 d) některý z kooperačních partnerů začal s projektem dříve, než byl projekt 
oficiálně zaregistrován, neboť je vyloučeno poskytnutí dotace na projek-
ty, jejichž realizace byla zahájena již před oficiální registrací projektové 
žádosti. Výjimku tvoří výdaje nutné na překlady a výdaje na přípravu 
projektu v rámci podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 1.1.2014. Ty-
to výdaje jsou způsobilé až do výše 5 % z celkových způsobilých výdajů 
kooperačního partnera, u kterého vznikly. 
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e) ein Kooperationspartner das geförderte Projekt nicht oder nicht rechtzei-
tig verwirklicht oder von den im Antrag gemachten Angaben wesentlich 
abweicht, 

 e) jeden z kooperačních partnerů podporovaný projekt nerealizuje nebo ho 
nerealizuje včas nebo se podstatně odklání od údajů uvedených 
v žádosti, 

f) ein Kooperationspartner die Fördermittel nicht dem im Zuwendungsver-
trag festgelegten Verwendungszweck entsprechend einsetzt oder ge-
gen die Zweckbindung dem Zuwendungsvertrag entsprechend verstößt, 

 f) jeden z kooperačních partnerů nevyužívá dotační prostředky na účel 
použití stanovený ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo obdobným způ-
sobem poruší účelovou vázanost prostředků ve smyslu smlouvy 
o poskytnutí dotace, 

g) die mit dem Zuwendungsvertrag verbundenen Auflagen und Vorausset-
zungen sowie die Bestimmungen dieses Kooperationsvertrages nicht 
erfüllt werden. 

 g) nedochází k plnění požadavků a předpokladů souvisejících se 
smlouvou o poskytnutí dotace a ustanovení této smlouvy o spolupráci. 

2. Der Lead-Partner hat die SAB unverzüglich über die Kündigung dieses 
Vertrages zu unterrichten. 

 2. Lead partner je povinen neprodleně informovat Saskou rozvojovou banku 
o odstoupení od této smlouvy. 

3. Der Lead-Partner kann mit Zustimmung der SAB das Projekt mit dem/den 
verbleibenden Projektpartner/n oder mit einem neuen Projektpartner bzw. 
neuen Projektpartnern fortführen, sofern eine ordnungsgemäße Projekt-
durchführung gewährleistet werden kann. 

 3. Lead partner může se souhlasem Saské rozvojové banky pokračovat 
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými partne-
ry nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými projektovými partne-
ry, pokud bude zajištěna řádná realizace projektu. 

4. Ist einem Kooperationspartner durch die Kündigung nach Ziffer 1 ein 
Schaden entstanden, kann er sich von dem Kooperationspartner schadlos 
halten, der den Kündigungsgrund zumindest fahrlässig zu vertreten hat. 

 4. Vznikla-li jednomu z kooperačních partnerů škoda následkem výpovědi 
smlouvy podle bodu 1, může požadovat náhradu vzniklé škody od toho ko-
operačního partnera, který zapříčinil vznik důvodu výpovědi smlouvy. Za 
škodu odpovídá i ten, kdo ji způsobil byť i jen v nedbalosti. 

 
 

§ 11 
Rückforderung der Fördermittel vom Projektpartner 

 
1. In den Fällen des § 5 Ziffer 4 bzw. § 9 Ziffer 3 (Rückforderung der SAB ge-

genüber dem Lead-Partner) hat der Projektpartner die erhaltenen Förder-
mittel unverzüglich an den Lead-Partner zurückzuzahlen. 

 § 11 
Vymáhání dota čních prost ředků od projektových partner ů 

 
1. V případech podle § 5 odst. 4, příp. § 9 odst. 3 (vymáhání prostředků Sas-

kou rozvojovou bankou po lead partnerovi) je projektový partner povinen 
neprodleně vrátit obdržené dotační prostředky lead partnerovi. 

2. Zahlt ein Projektpartner die Fördermittel nicht an den Lead-Partner zurück, 
haftet der Projektpartner gegenüber dem Mitgliedsstaat, in dem er seinen 
Sitz hat, in Höhe der zurück zu zahlenden Fördermittel.6 Vorstehender Satz 
begründet einen eigenen Anspruch des Mitgliedsstaats gegen den Projekt-
partner. 

 2. Pokud projektový partner nevrátí dotační prostředky lead partnerovi, ručí 
projektový partner ve vztahu k členskému státu, v němž má své sídlo6, ve 
výši dotačních prostředků, které mají být vráceny zpět. Předchozí věta za-
kládá nárok členského státu vůči projektovému partnerovi. 

 
 

                                                
6 Tschechische Projektpartner haften gegenüber der Tschechischen Republik (Gesetz Nr. 40/1964 Slg., Bürgerliches Gesetzbuch der Tschechischen Republik). Deutsche Projektpart-

ner haften gegenüber dem Freistaat Sachsen. / Český projektový partner ručí vůči České republice (zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník). Německý projektový partner ručí vůči 
Svobodnému státu Sasko. 
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§ 12 
Verzinsung der Rückforderung 

 
1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar 

 § 12 
Zúro čení vymáhaných dlužných částek 

 
1. Vymáhaná dlužná částka se úročí, a sice 

a) im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen ei-
nes Kooperationspartners ab dem Tag der Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens 

 a) v případě zahájení insolvenčního řízení na majetek jednoho 
z kooperačních partnerů ode dne zahájení insolvenčního řízení. 

b) im Übrigen ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner.  b) v ostatních případech ode dne vyplacení prostředků lead partnerovi 
2. Der Zinssatz bemisst sich gemäß Artikel 147 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 

1303/2013. 
 2. Úroková sazba se stanoví v souladu s s článkem 147 odstavec 2 nařízení 

(ES) č. 1303/2013. 
 

§ 13 
Aufbewahrungspflichten 

 
Die Kooperationspartner haben dafür Sorge zu tragen, dass die Originalbele-
ge auf Anforderung der zur Kontrolle berechtigten Behörden und öffentlichen 
Stellen verfügbar sind. Die Originalbelege sind daher grundsätzlich bis zum 
31.12.2030 aufzubewahren, sofern nach nationalem Recht keine längere Frist 
bestimmt ist. Ausnahmsweise dürfen die Originalbelege nach Ablauf der 
Zweckbindungsfrist mit Zustimmung der SAB vernichtet werden.  
Der Lead-Partner wird die Zustimmung der SAB zur Vernichtung der Belege 
einholen. Er teilt die Entscheidung dem/n Projektpartner/n mit. 
Sollte die SAB der Vernichtung der Originalbelege nicht zustimmen, vereinba-
ren die Kooperationspartner ergänzend zu diesem Vertrag eine neue Aufbe-
wahrungsfrist. 

 § 13 
Povinnosti archivace doklad ů 

 
Kooperační partneři jsou povinni zajistit na základě výzvy subjektu oprávně-
ného ke kontrole předložení dokladů v originále. Originály dokladů se proto 
musí archivovat do 31. 12. 2030, pokud podle národního práva nebyla stano-
vena lhůta delší. Ve výjimečných případech lze se souhlasem Saské rozvojo-
vé banky originály dokladů skartovat po ukončení lhůty účelového vázání pro-
středků. 
Lead partner si vyžádá souhlas Saské rozvojové banky se skartací dokladů. 
O rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery. 
Pokud Saská rozvojová banka neudělí souhlas se skartací originálních dokla-
dů, dohodnou se kooperační partneři v rámci dodatku k této smlouvě na nové 
lhůtě pro archivaci dokladů. 

 

§ 14 
Auskunftspflicht 

 
1. Jeder Kooperationspartner ist verpflichtet, der Europäischen Union, den 

beteiligten öffentlichen Stellen im Freistaat Sachsen und der Tschechi-
schen Republik, insbesondere der SAB, dem Zentrum für Regionalentwick-
lung der Tschechischen Republik und den zuständigen Rechnungsprü-
fungsorganen sowie deren Beauftragten Auskünfte über das Projekt zu er-
teilen und insoweit Einblick in die Geschäftsunterlagen zu gewähren. 

 § 14 
Informa ční povinnost 

 
1. Každý kooperační partner je povinen poskytovat informace o projektu Ev-

ropské unii, veřejným subjektům České republiky a Svobodného státu Sas-
ko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské rozvojové ban-
ce, Centru pro regionální rozvoj České republiky a příslušným veřejným 
kontrolním a revizním orgánům, jakož i pověřeným osobám těchto subjek-
tů, a umožnit jim v potřebném rozsahu nahlížet do svých účetních dokladů 
a dokladů o činnosti. 

2. Die Kooperationspartner sind sich bewusst, dass die SAB im Rahmen der 
in der Präambel beschriebenen Aufgaben gleichfalls zur Auskunft verpflich-
tet ist und entbinden sie insoweit von ihrer Schweigepflicht. 

 2. Kooperační partneři si jsou vědomi, že Saská rozvojová banka je v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli rovněž povinna poskytovat informace, 
a zbavují ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti mlčenlivosti. 
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§ 15 
Prüfungsrecht 

 
Die Europäische Union, die zuständigen öffentlichen Stellen im Freistaat 
Sachsen und der Tschechischen Republik, insbesondere die zuständigen 
Prüfinstanzen und deren Beauftragte sowie die SAB im Rahmen der in der 
Präambel beschriebenen Aufgaben, das Zentrum für Regionalentwicklung in 
der Tschechischen Republik und deren Beauftragte, sind zur Prüfung der ord-
nungsgemäßen Verwendung der Mittel beim jeweiligen Partner befugt. Sie 
haben das Recht, Einsicht in alle relevanten Projektunterlagen zu verlangen 
und davon Kopien zu fertigen. Zu diesem Zweck räumen der Lead-Partner 
und der/die Projektpartner den prüfenden Stellen und ihren Beauftragten je-
weils ein Betretungsrecht ein. 
 

 § 15 
Kontrolní právo 

 
Evropská unie, příslušné veřejné orgány v České republice a ve Svobodném 
státě Sasko, zejména příslušné kontrolní subjekty a jimi pověřené osoby, ja-
kož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank) v rámci 
svých úkolů popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj České re-
publiky a jím pověřené osoby, jsou oprávněny provádět u jednotlivých partnerů 
kontrolu řádného využití prostředků. Tyto subjekty mají právo požadovat na-
hlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a pořizovat si kopie. 
Za tímto účelem udělují lead partner a projektový partner / projektoví partneři 
kontrolním subjektům a osobám jimi pověřeným právo vstupu na své pozemky 
a do svých objektů. 

 

§ 16 
Schlussbestimmungen 

 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise 

unwirksam oder undurchführbar sein, bleibt die Gültigkeit der übrigen Best-
immungen hiervon unberührt. Dies gilt auch, wenn die Vereinbarung eine 
Lücke aufweist. In diesen Fällen verpflichten sich die Vertragspartner, eine 
die unwirksame Bestimmung ersetzende Vereinbarung so zu treffen, wie 
sie sie bei Kenntnis der Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lücke in 
rechtlich zulässiger Weise getroffen hätten. 

 § 16 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy úplně nebo čás-

tečně neúčinným nebo neproveditelným, zůstává tím platnost ostatních 
ustanovení nedotčena. Výše uvedené platí také při případném výskytu ne-
dostatku v právní úpravě této smlouvy. V těchto případech se smluvní stra-
ny zavazují, že učiní takovou dohodu nahrazující neúčinné ustanovení, ja-
kou by učinily právně přípustným způsobem, kdyby si byly vědomy neúčin-
nosti, resp. neproveditelnosti předmětného ustanovení nebo nedostatku 
v právní úpravě. 

2. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags und die Aufhebung dieser 
Schriftformklausel bedürfen der Schriftform. 

 2. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou účinné pouze tehdy, pokud 
byly přijaty v písemné podobě; zrušení povinnosti provádět změny pouze 
písemnou formou musí mít rovněž písemnou formu. 

3. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem der Lead- Partner 
seinen Sitz hat. Gerichtsstand ist Tschechische Republik. 

 3. Tato smlouva podléhá právu státu, v němž má sídlo lead partner. Soudní 
příslušnost je Česká republika. 

4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft.  4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. 
5. Die Parteien können diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, 

wenn der Projektantrag abgelehnt wurde und feststeht, dass eine Weiter-
verfolgung des Projektes durch die Kooperationspartner nicht gewollt ist. 

 5. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit s okamžitou platností, 
pokud bude projektová žádost zamítnuta a je zřejmé, že není vůlí koope-
račních partnerů pokračovat ve snahách o realizaci projektu. 

 
6. Die §§ 1 bis 16 dieses Vertrages können nicht durch die Vereinbarung er-

gänzender Regelungen in § 17 abbedungen werden. Sollten einzelne Re-
gelungen in § 17 denen in den §§ 1 bis 16 widersprechen, so gelten die 
Regelungen der §§ 1 bis 16 vorrangig. 
 

 6. Paragrafy 1 až 16 této smlouvy nemohou být zrušeny doplňujícími ustano-
veními sjednanými v § 17. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 17 v rozporu 
s ustanoveními v § 1 až § 16, platí přednostně ustanovení § 1 až § 16. 
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§ 17 
Ergänzende Vereinbarungen (optional) 

 
[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen 
vornehmen] 

 § 17 
Doplňující ujednání (volitelná) 

 
[na tomto místě mohou kooperační partneři uvést doplňující ustanovení] 

Nicht relevant.  Nerelevantní. 

 

Unterzeichnung durch den Lead-Partner  Podpis lead partnera  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

Liberec, 4. 4. 2016  

 

Liberec, 4. 4. 2016  

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Tibor Batthyány  Tibor Batthyány 
 

Unterzeichnung durch den/die Projektpartner  Podpis/Podpisy projektového partnera / projektových  partner ů 
     

Projektpartner 1   Partner projektu 1  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

Zittau, 4. 4. 2016  

 

Zittau, 4. 4. 2016  

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Jens Hommel  Jens Hommel 
 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die f olgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ei n.  

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím nás ledující řádky, pole ozna čte 
pořadovým číslem a dopl ňte příslušná data.  

 
 



 

Sächsische Aufbaubank – Förderbank – Sitz: 01069 Dresden, Pirnaische Straße 9 SWIFT/BIC:  SABDDE81XXX Gläubiger -ID: DE42ZZZ00000034715 
Postanschrift:   01054 Dresden, Telefon 0351 4910-0, Telefax 0351 4910-4000 USt-ID:  DE179593934 Internet:  www.sab.sachsen.de 
 

 Saská rozvojová banka – dotační banka – sídlo:  01069 Dresden, Pirnaische Straße 9 SWIFT/BIC:  SABDDE81XXX kód p říjemce inkasa:  DE42ZZZ00000034715 
poštovní adresa:  01054 Dresden, telefon +49 (0)351 4910-0, telefax +49 (0)351 4910-4000   DIČ: DE179593934   internet:  www.sab.sachsen.de 
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Projektpartner 2  Projektový partner 2  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

Mittelherwigsdorf, 4. 4. 2016 

 

Mittelherwigsdorf, 4. 4. 2016 

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Thomas Pilz  Thomas Pilz 
 

Projektpartner 3  Projektový partner 3  
     

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel  

 Místo, datum, 
Podpis, razítko  

Liberec, 4. 4. 2016 

 

Liberec, 4. 4. 2016 

     

Name in Druckbuchstaben   Jméno tiskacími písmeny 

Ondřej Pleštil  Ondřej Pleštil 
 
 


