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MONITOROVACÍ ZPRÁVA  

 
 
 
 
 
ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ 

Registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.02/43.00059 

Název projektu Inovace služeb a posílení individuální podpory osobám 
s chronickým duševním onemocněním na jejich cestě 
k sociálnímu a pracovnímu začlenění 

Číslo monitorovací zprávy 1/2010 

Datum vypracování zprávy 13. 12. 2010 

Období: 1. 6. 2010 – 30. 11. 2010 

 
 

VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY 
REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY 

Číslo klíčové aktivity 1 

Název klíčové aktivity Vytvoření komunitního týmu (KT) 

Období realizace klíčové aktivity VI.-XI.2010 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Vytvořili jsme pozici vedoucího KT a stanovili jsme jeho kompetence.  
Rozeslali jsme poptávky na notebooky pro KT, vybrali jsme dodavatele a nakoupili  jsme 
tyto včetně programového vybavení pro členy KT.  
Provedli jsme průzkum trhu (nábytek a telefony) a nakoupili jsme vybavení pro KT.  
Uskutečnili  jsme výběrové řízení na pracovníky KT.  

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Klíčová aktivita č. 1 proběhla bez problémů. Nakoupili jsme PC včetně programového vybavení, 
nakoupili jsme telefony od stávajícího operátora, za zvýhodněnou cenu. Nakoupili jsme nábytek 
uvedený v žádosti. Na základě zhodnocení naplnění této aktivity jsme se rozhodli nakoupit ještě 
policový systém na stoly pro členy realizačního týmu. Tyto jsou, vzhledem k prostorové kapacitě 
kanceláře, vhodným řešením pro ukládání pracovních pomůcek. 
Do výběrového řízení na pracovníky KT se přihlásil i stávající sociální pracovník (v projektu na 
0,2 úvazku), který splňoval požadavky na pracovníka KT. Tento byl přesunut na pozici 
pracovníka KT a nově byl přijat jeden sociální pracovník na 0,2 úvazku a jeden pracovník KT. 
Pracovníci nastoupili dne 13. 9. 2010. Jako nepodstatnou změnu projektu byla již ve ZZRP 
zmíněna nutnost prodloužení doby trvání realizace o 3 měsíce z důvodu, že v žádosti 
o poskytnutí dotace jsme opomněli skutečnost, že nelze zapracovat nové pracovníky, když 
nejsou v pracovním poměru. Zaškolení probíhá v souladu s interní směrnicí  organizace. 
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Číslo klíčové aktivity 2 

Název klíčové aktivity Vytvoření Operačního manuálu (OM)  

Období realizace klíčové aktivity VII.2010-VI.2011 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

V rámci přípravy na tuto aktivitu jsme sledovali odborné materiály týkající se psychosociální 
rehabilitace a operační manuály obdobných služeb. V měsíci červenci jsme si stanovili strukturu 
a obsah jednotlivých kapitol, přičemž jsme čerpali jak z  externích materiálů, tak z vnitřních 
předpisů organizace. Vytvořili jsme první verzi manuálu jehož obsahem je: 

 Poslání a cíle KT 

 Cílová skupina 
 Zásady komunitního týmu 

 Hranice služby 

 Zajištění služby sociální rehabilitace 

 Sociální rehabilitace v oblasti o duševně nemocné 

 Jednání se zájemcem o službu 

 Uzavírání smlouvy o poskytnutí služby 

 Plánování služby 
 Mimořádné situace 

 Působení stážistů a dobrovolníků 

 Popis situací ve kterých by mohlo dojít k porušení práv uživatelů a pravidla pro        
předcházení porušení těchto práv 

 Vybrané oblasti střetů zájmů 
Na základě konzultací s partnerem projektu proběhl výběr konzultanta pro metodiku Komunitního 
týmu (OM) se kterým byla zahájená jednání o konzultacích.  

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Klíčová aktivita č. 2 probíhá bez problémů. Praxe ukázala, že i tato klíčová aktivita vyžaduje 
nepodstatnou změnu v harmonogramu, jak jsme již zmiňovali v ZZRP. Oproti původnímu 
harmonogramu, kde bylo na vytvoření Operačního manuálu (OM) vymezeno období 3 měsíců se 
realizace této aktivity prodlouží do června 2011. Na konzultaci s  partnerem projektu nám bylo 
doporučeno, aby se na tvorbě OM podíleli i nově přijatí zaměstnanci, kteří budou podle něj dále 
pracovat. Navrhl nám jít cestou třífázového procesu. VII.-IX.2010 vytvoření struktury OM 
a základní metodiky poskytování služeb. V období od X.2010-I.2011 poběží tzv. zkušební 
provoz, kdy budeme stávající OM doplňovat  o zkušenosti z  praxe, doporučení konzultanta 
a poznatky z realizovaných stáží. V období II.-VI.2011 proběhnou konečné úpravy.  
K datu předkládání MZ proběhlo několik emailových vyjednávání s konzultantem o termínu 
konzultace (jeden termín musel být zrušen, kvůli onemocnění konzultanta), nyní je stanoven 
termín 8. prosince, kdy se sejdeme nad první verzi OM, kterou jsme konzultantovi zaslali 
emailem k prostudování. Zároveň probíhají i vnitřní revize jednotlivých kapitol OM, které budeme 
na plánované konzultaci dále upřesňovat.  
Je vytištěna první verze OM, která je k dispozici pracovníkům KT.  
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Číslo klíčové aktivity 3 

Název klíčové aktivity Vlastní činnost komunitního týmu 

Období realizace klíčové aktivity IX.2010 – V.2013 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Pracovníci KT provádí aktivní vyhledávání osob s duševním onemocněním (ve spolupráci 
s psychiatry, psychiatr. léčebnami a psychiatr. odd. Nemocnice ČB), navazují s nimi vztah 
spolupráce, poskytují jim podporu podle zmapovaných potřeb. Dílčí aktivita – aktivní vyhledávání 
osob s duševním onemocněním a jejich kontaktování  - probíhá na základě dohod 
s psychiatrickými léčebnami Písek a Lnáře (každý měsíc 1 x). Probíhá pravidelně kontaktování 
zájemců také na psychiatrickém odd. Nemocnice ČB, nejméně 1 x měsíčně, případně na základě 
individuální dohody. Dále probíhala individuální jednání se zájemci o služby KT a případně 
i uzavření smlouvy o poskytování služby sociální rehabilitace a následně pak přímá práce v zájmu 
těchto osob. Byly vytištěny letáky pro cílovou skupinu, a tyto distribuovány jak do léčeben, na 
psychiatrické odd. Nemocnice, ambulantním psychiatrům do čekáren. Byla vytvořena prezentace 
v ppt pro cílovou skupinu a tato na CD nabízena zájemcům z cílové skupiny. Členové KT byli 
podrobně seznámeni s metodikou evidence monitorovacích indikátorů a se způsobem vedení 
evidence o uživatelích služeb KT. Dále se pracovníci KT seznámili s postupy, jak používat 
všechny typy formulářů pro vedení průkazné evidence týkající se realizace projektu.  

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Klíčová aktivita č. 3 probíhá podle harmonogramu. Podařilo se navázat dobrou spolupráci 
s psychiatrickými léčebnami v Písku a Lnářich a s psychiatrickým odd. Nemocnice ČB. Na 
základě této spolupráce jsme kontaktovali potenciální zájemce a v některých případech uzavřeli 
smlouvu o poskytování služby (dle vnitřních předpisů organizace). Ke konci tohoto 
monitorovacího období se podařilo navázat kontakt také s PL Dobřany, s tím, že další spolupráce 
bude upřesněna na základě osobní schůzky v léčebně – termín dosud není stanoven. V období 
od začátku realizace této aktivity byly uzavřeny smlouvy (podle vnitřních předpisů organizace) se 
17 uživateli.  

 



 

Strana 4 (Celkem 11) 

 

Číslo klíčové aktivity 4 

Název klíčové aktivity Program rozvoje – příprava procesů 

Období realizace klíčové aktivity VI.-X.2010 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Stanovili jsme osnovu Programu rozvoje a určili náplň jednotlivých setkání (podrobně uvádíme 
v klíčové aktivitě č. 6.). Jak jsme uvedli ve ZZRP, provedli jsme nepodstatnou změnu v této části 
projektu a to, že jsme počet setkání navýšili ze 6 na 7, v rámci jednoho cyklu.  
Jako konzultantku k informační brožuře Příležitost ke změně a k Programu rozvoje nám náš 
partner doporučil paní Nelu Beranovou. S paní Beranovou jsme dojednávaly náplň konzultací 
a následně proběhly konzultace a před zahájením realizace také trénink vybraných částí 
Programu rozvoje. Na základě doporučení konzultantky jsme se rozhodli vést setkání Programu 
rozvoje ve dvojici pracovníků, kdy jeden pracovník přednáší a druhý pracovník může doplňovat 
informace, pozoruje skupinu, v případě potřeby je k dispozici jako partner ve cvičné komunikaci 
a po setkání podává zpětnou vazbu přednášejícímu kolegovi. Pracovníci se v roli přednášejícího 
střídají. 
Dále jsme provedli poptávku na zařízení a vybrali tu optimální.  
Vytipovali jsme účastníky prvního cyklu Programu rozvoje. Stanovili jsme termín zahájení prvního 
cyklu Programu rozvoje. V měsíci říjnu jsme se zaměřili na přípravu Pravidel pro účastníky 
Programu rozvoje, jejichž smyslem je úprava vzájemného vztahu mezi realizátorem projektu o. s. 
FOKUS České Budějovice a účastníkem Programu rozvoje. Účastník Programu podpisem těchto 
pravidel zároveň stvrzuje, že realizátor může zpracovávat a uchovávat jeho osobní údaje. 
Připravili jsme místnost, ve které budou jednotlivá setkání probíhat. Byla vytvořena ppt 
prezentace pro účely Programu rozvoje.   

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Tato klíčová aktivita byla splněna včas tzn. před zahájením realizace Programu rozvoje. Aktivitu 
můžeme považovat za ukončenou. Vyhledávání a motivace účastníků dalších cyklů Programu 
rozvoje budou nadále součástí práce všech odborných pracovníků realizačního týmu v rámci 
klíčové aktivity č. 3. činnost KT. V rámci této aktivity bylo podpořeno 6 osob. 

 



 

Strana 5 (Celkem 11) 

 

Číslo klíčové aktivity 5 

Název klíčové aktivity Program rozvoje – vytvoření informační brožury 

Období realizace klíčové aktivity VII.-X.2010 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

Odborní pracovníci realizačního týmu zpracovali koncept informační brožury Příležitost ke změně 
pro účastníky Programu rozvoje a další podpořené osoby. Obsahem brožury je následující: 
   Informace o projektu a způsobu financování 
   1. část – Obecné informace 

 Informace týkající se pracovní problematiky 

 Informace o příspěvcích a dávkách pro osoby se zdravotním postižením  
 Souběh invalidního důchodu a zaměstnání 

 Informace o ochraně osob se zdravotním postižením na trhu práce 

 Specifika zaměstnanců se zdravotním postižením 
   2. část – Program rozvoje 

 Náplň jednotlivých setkání (blíže v klíčové aktivitě číslo 6)  

 Sebehodnotící dotazník 
   3. část – Užitečné kontakty 
   Přílohy 

 Životopis, motivační dopis, Pravidla účasti v Programu rozvoje 
Celá brožura je zpracována dle pravidel publicity, s předepsanými logy a informacemi o projektu. 
Některé informace, které obsahuje brožura jsme telefonicky nebo e-mailem konzultovali 
s Úřadem práce a Inspektorátem práce, dále nám připomínky k brožuře poskytla konzultantka. 
Po zpracování těchto připomínek jsme provedli grafické úpravy dokumentu. V současné době je 
vytištěno 30 kusů první verze této brožury s legislativou platnou pro rok 2010 (pro účastníky 
Programu rozvoje a osoby podpořené KT). Tyto výtisky jsou hrazeny z nepřímých nákladů. 

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Aktivita č. 5 je z našeho pohledu splněna. V následujících obdobích budou probíhat aktualizace 
v souvislosti s případnými změnami legislativy vztahujícími se k tématům v informační brožuře. 
Na počátku dalšího monitorovacího období požádáme o podstatnou   změnu projektu. Vzhledem 
ke změnám, které mohou nastat v legislativě v průběhu realizace projektu jsme se rozhodli, že 
nebudeme tisk realizovat dodavatelsky (všechny výtisky najednou), ale budeme brožury tisknout 
po etapách sami, abychom mohli informace v brožuře operativně aktualizovat. Podstatná změna 
se týká přesunu finančních prostředků z kapitoly Služby do kapitoly Zařízení a vybavení (papír, 
tonery, kroužková vazba) a věříme v její schválení. 
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Číslo klíčové aktivity 6 

Název klíčové aktivity Program rozvoje - vlastní činnost 

Období realizace klíčové aktivity XI.2010 – V.2013 
s výjimkou letních prázdnin 

Podrobně popište realizaci klíčové aktivity 

K 30. 11. 2010 se celkem uskutečnila 4 setkání, kterých se celkem účastnilo 6 účastníků. 
První setkání se uskutečnilo dne 9.11.2010. Proběhlo vzájemné seznámení účastníků 
a pracovníků. Dále následovalo podání informací o projektu, zdrojích jeho financování 
a informací o Programu. Účastníci byli seznámeni s Pravidly účasti v Programu rozvoje, jejich 
podpisem se zavázali dodržovat tato pravidla a zároveň tímto dali souhlas se zpracováním svých 
osobních a citlivých údajů pro účely projektu. Poslední částí tohoto setkání bylo podání informací 
o zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Způsob práce: informování, diskuse. 
Druhé setkání se uskutečnilo 16. 11. 2010. Téma tohoto setkání bylo Jak a kde hledat 
zaměstnání, analýza a vyhodnocování inzerátů (nabídek práce). Účastníci pracovali 
s připravenými materiály, individuálně nebo ve skupině. Způsob práce: informování, nácvik  práce 
s textem, analýza textu, diskuse. 
Třetí setkání se uskutečnilo 23. 11. 2010. Téma setkání bylo životopis a motivační dopis. 
Účastníci pracovali ve skupinách se vzorovými dokumenty. Způsob práce: informování, práce 
s textem, analýza textu, práce s dokumenty, diskuse. 
Čtvrté setkání se uskutečnilo 30. 11. 2010 a bylo zaměřeno na téma komunikace (základní 
pravidla komunikace, oslovení zaměstnavatele, telefonická komunikace,…). Způsob práce: 
informování, nácvik dialogu, diskuse.  

Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity 

Aktivity probíhá v souladu s harmonogramem. Jak bylo zmíněno v ZZRP, počet jednotlivých 
setkání v rámci jednoho cyklu tohoto Programu je stanoven na 7.  
Na doporučení konzultantky jsme setkání naplánovali v týdenních intervalech, setkání vedou vždy 
dva pracovníci.  
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PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Číslo klíčové aktivity 1 

Název klíčové aktivity Vytvoření komunitního týmu (KT) 

Období realizace klíčové aktivity VI.-XI.2010 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

Klíčová aktivita je splněná.  

 

Číslo klíčové aktivity 2 

Název klíčové aktivity Vytvoření  OM 

Období realizace klíčové aktivity VII.2010-VI.2011 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

V následujícím období budou probíhat obsahové úpravy OM na základě konzultací a poznatků 
členů týmu. Do konce ledna 2011 vytvoříme 2. verzi OM a začneme pracovat na jeho finální verzi.  

 

Číslo klíčové aktivity 3 

Název klíčové aktivity Vlastní činnost komunitního týmu 

Období realizace klíčové aktivity IX.2010 – V.2013 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

Pracovníci KT budou i nadále aktivně vyhledávat osoby s duševním onemocněním (ve spolupráci 
s psychiatry, psychiatrickými léčebnami a psychiatrickým odd. Nemocnice ČB), navazovat s nimi 
vztah spolupráce, poskytovat podporu podle zmapovaných potřeb. Plánujeme motivovat uživatele 
také k účasti v Programu rozvoje. Budou probíhat individuální jednání se zájemci o služby KT 
a další přímá práce s uživateli služby. Pravidelně budou členové KT distribuovat letáky pro cílovou 
skupinu.  

 

Číslo klíčové aktivity 4 

Název klíčové aktivity Program rozvoje – příprava procesů  

Období realizace klíčové aktivity VI. – X. 2010 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

Klíčová aktivita je splněná.  

 

Číslo klíčové aktivity 5 

Název klíčové aktivity Program rozvoje – vytvoření informační brožury 

Období realizace klíčové aktivity VII.2010 – V.2013 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

Budou probíhat pouze úpravy těch částí informační brožury, kterých se dotknou případné změny 
legislativy v průběhu projektu. Cílem je, aby informační brožura obsahovala informace, které 
odpovídají aktuálnímu znění zákonů a vyhlášek.   
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Číslo klíčové aktivity 6 

Název klíčové aktivity Program rozvoje - vlastní činnost 

Období realizace klíčové aktivity XI.2010 – V.2013 
s výjimkou letních prázdnin 

Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl 

V následujícím monitorovacím období plánujeme dokončit první cyklus Programu rozvoje, zbývá 
realizovat 3 setkání. Další cyklus plánujeme začít v průběhu měsíce ledna 2011.   
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PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU 

Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů 

Nepodařilo se naplnit maximální kapacitu setkání Programu rozvoje, která byla plánována na 
8 osob. Setkání se účastnilo maximálně 6 osob.  

Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte  

Odborní pracovníci realizačního týmu budou v příštím monitorovacím období dále věnovat 
pozornost motivaci osob z cílové skupiny k účasti v tomto Programu. Vzhledem k tomu, že se 
jednalo o setkání prvního cyklu, budeme nadále mapovat, situaci např. z hlediska vhodnosti 
časového harmonogramu, v příštích cyklech budeme na zjištění reagovat např. změnou doby 
realizace Programu.   

 
NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU 

Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období 

Jako nepodstatnou změnu projektu byla již ve ZZRP zmíněna nutnost prodloužení doby trvání 
realizace klíčové aktivity č 1 o tři měsíce z důvodu, že v žádosti o poskytnutí dotace jsme 
opomněli skutečnost, že nelze zapracovat nové pracovníky, když nejsou v pracovním poměru. 
 
Další změnou je prodloužení klíčové aktivity č. 2. Oproti původnímu harmonogramu, kde bylo na 
vytvoření Operačního manuálu (OM) vymezeno období 3 měsíců se realizace této aktivity 
prodlouží do června 2011. I tuto změnu jsme deklarovali již ve ZZRP.  
 
Klíčová aktivita č. 4 se prodloužila o 2 měsíce (IX.,X.2010), neboť jsme potřebovali delší čas na 
dopracování metodiky Programu rozvoje. Změna již byla zmíněna v ZZRP.  
 
Vzhledem ke změnám, které mohou nastat v legislativě v průběhu realizace projektu jsme se 
rozhodli provést změnu v klíčové aktivitě č. 5 to v tom smyslu, že nebudeme tisk realizovat 
dodavatelsky (všechny výtisky najednou), ale budeme brožury tisknout  po etapách sami, 
abychom mohli informace v brožuře operativně aktualizovat. Zároveň budeme žádat o podstatnou 
změnu projektu (přesun finančních prostředků mezi kapitolami).  
 
Provedli jsme nepodstatnou změnu v klíčové aktivitě č. 6 a to, že jsme počet setkání Programu 
rozvoje navýšili ze 6 na 7, v rámci jednoho cyklu jak jsme uvedli ve ZZRP. Dále jsme na 
doporučení konzultantky naplánovali a také realizovali jednotlivá setkání v týdenních intervalech 
a tato setkání vedou vždy dva pracovníci namísto jednoho. Dohodu o účasti v projektu jsme 
nahradili Pravidly účasti v Programu rozvoje. Tato Pravidla podepisují účastníci Programu 
a podpisem se je zavazují dodržovat a zároveň tímto dávají souhlas se zpracováním svých 
osobních a citlivých údajů pro účely kontroly a sledování projektu.   

 
DALŠI INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU 

23. 7. 2010 jsme uzavřeli jsme smlouvu s partnerem – FOKUS - Sdružení pro péči o duševně 
nemocné. Spolupráce probíhá podle dohody – uskutečnily se dvě společná setkání pracovní 
skupiny, byl domluven způsob prezentace projektu na stránkách partnera. Partner byl informován 
o změnách projektu. Pracovníci KT se zúčastnili společné rehabilitační porady na půdě Fokusu – 
Sdružení pro péči o duševně nemocné.   
 
O projektu informujeme na webových stránkách organizace a na stránkách ESF. Tiskovou zprávu 
o zahájení projektu jsme rozeslali do regionálních deníků, článek byl publikován 
v Českobudějovickém Deníku. Komunikovali jsme o projektu s redaktorkou Rádia Blaník. Projekt 
jsme prezentovali také na výstavě pořádané Statutárním městem České Budějovice NA 
PROBLÉMY NEJSTE SAMI a v rámci osvětové akce Týdny pro duševní zdraví. Prostory jsme 
označili logy povinné publicity. Vytvořili jsme informační letáky a tabule, které jsou umístněné 
u ambulantních psychiatrů, Nemocnici ČB, psychiatrické léčebně Písek a Lnáře, v OP České 
Budějovice, Poradně Eva České Budějovice, ICOSu Český Krumlov.  
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE 
 
Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že: 
 

1. všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé 
a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z  uvedení nepravdivých 
nebo neúplných údajů; 

2. projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ; 

3. při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech 
výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů; 

4. projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných 
příležitostí; 

5. na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU 
ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory; 

6. při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji 
práva duševního vlastnictví; 

7. k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním 
pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové 
kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z  jiných projektů financovaných ze 
strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z  těchto fondů 
poskytují; 

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně 
povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., 
o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona 
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti). 

8. nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v úpadku, 
v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen 
konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro 
nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně 
veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně 
není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán 
inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá 
podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem; 

9. jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném 
spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující 
finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na 
nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, 
prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce. 

10. cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou 
prioritní osu programu OP LZZ; 

11. požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu 
o poskytnutí podpory z OP LZZ; 

12. žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně 
doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu 
o poskytnutí podpory z OP LZZ; 
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13. všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní 
a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;  

14. kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají 
originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce; 

15. jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí 
podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti 
o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu 
požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;  

16. (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu) 
prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet 
DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím 
dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, 
z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet 
u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty); 

 
 

Jméno a příjmení statutárního 
zástupce/oprávněné osoby příjemce 

Zdeňka Kuviková 

Funkce v organizaci Ředitelka  
Místo a datum České Budějovice, 18. 2. 2011 
Podpis a razítko 
 
 
 

 
 
                     ………………………………. 

Doplňující informace 

 

 
 


