
MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR Č.j: 43857/2018-54/E

Číslo v CES: 5731
Číslo úkolu: 366100/5166/18/54

SMLOUVA O DÍLO

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj 
se sídlem. Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 
zastoupená: JUDr. Renatou Královou, ředitelkou odboru cestovního ruchu 
IČ: 66 00 22 22
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 629001/0710 
(dále jen "objednatel”) 
na straně jedné

a

EVS Consulting s.r.o.
místo podnikáni: Rybářská 129, 735 62 Český Těšín, Česká republika 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37915 
zastoupená: Ing. Lenkou Ručkou, jednatelkou společnosti 
IČ: 293 841 25 
bankovní
číslo účtu 
(dále jen "zhotovitel") 
není plátce DPH 
na straně druhé,
(společně dále jen „smluvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v návaznosti na zákon č, 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva"):

Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Výběr 
externích hodnotitelů projektů Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 
pro roky 2018 - 2020“, kdy nabídka zhotovitele byla vybrána dle podmínek zadávací dokumentace 
jako nejvhodnější.

Článek 1
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit pro objednatele dílo v podobě hodnocení 
akcí - žádostí o dotaci podaných v rámci vyhlášení jednotlivých výzev Národního programu
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podpory cestovního ruchu v regionech v období 2018 - 2020 (dále jen „dílo"), a to v souladu 
s podmínkami této smlouvy a výzvou k podání nabídky.

1.2. Objednatel se zavazuje za řádně vytvořené dílo uhradit cenu v souladu s čl. 3 této smlouvy.

Článek 2
Realizace předmětu díla, rozsah díla a jeho předání

2.1 Objednatel předá zhotoviteli vybrané žádosti o dotaci podaných v rámci vyhlášení výzvy 
Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech v období 2018 - 2020 (dále jen „žádost 
o dotaci"). Objednatel předá zhotoviteli spolu se žádostmi o dotaci dokumentaci příslušné Výzvy, 
Zásady pro žadatele včetně příloh, Metodiku hodnocení žádostí o dotaci včetně příloh (formuláře) 
a poskytne hodnotiteli školení k systému hodnocení.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti akce pro každou výzvu 
k předkládání žádostí o dotaci vyhlášenou v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu 
v regionech (dále jen „NPPCRR") v letech 2018 - 2020.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti akce u žádostí o 
dotaci předaných objednatelem zhotoviteli. Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti akce spočívá 
v hodnocení povinných příloh předložených k jednotlivým žádostem o dotace tak, jak je uvedeno 
v příslušné výzvě (Zásadách pro žadatele). Výstupy hodnocení budou zaznamenány 
do písemného Protokolu o kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti akce A1, jehož vzor bude 
zhotoviteli předán spolu se žádostmi dané výzvy. Protokol o kontrole formálních náležitostí 
a přijatelnosti akce A1 se zhotovitel zavazuje vyhotovit ke každé akci samostatně, bude datován 
a podepsán hodnotitelem.

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést hodnoceni kvality akcí předložených v rámci dané výzvy 
k NPPCRR, a to u žádosti o dotace, které projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti akce 
s kladným výsledkem. Hodnocení kvality akcí musí být provedeno dle Hodnotících kritérií akce, které 
jsou uvedeny v příslušné výzvě (Zásadách pro žadatele). Výstupy budou zaznamenány do Protokolu 
o hodnocení akce A2, jehož vzor bude předán zhotoviteli spolu se žádostmi dané výzvy. Protokol 
bude vyhotoven ke každé akci samostatně, bude datován a podepsán hodnotitelem. Zároveň 
zhotovitel obdrží i pomocnou tabulku k hodnocení kvality akcí dle vztahu hodnotících kritérií akce 
a osnovy podnikatelského záměru.

2.5. Zhotovitel nebude provádět hodnoceni kvality akcí u těch žádostí o dotace, které neprojdou 
kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti akce, tj. které z hlediska kontroly formálních náležitostí 
nesplní podmínky pro přijatelnost akce stanovené v příslušné výzvě (Zásadách pro žadatele).

2.6. Zhotovitel dle potřeby objednatele provede věcné hodnocení dalších žádostí, pokud u nich 
nastane skutečnost, že bodový rozdíl hodnocení kvality budě větší než 20 bodů u předchozích dvou 
hodnotitelů.

2.7. Zhotovitel předá objednateli předmět díla v jednom vyhotovení tištěném (v podobě originálu) 
a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD. Dokumentace hodnoceni každé žádosti musí 
obsahovat vyplněný formulář Protokolu o kontrole formálních náležitosti a přijatelnosti akce A1 (dále 
také „protokol A1“) a u žádostí, které úspěšně projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti 
akce také formulář Protokol o hodnocení akce A2 (dále také „protokol A2“). Souhrnné výsledky 
hodnocení popsané v bodě 2.3. a 2.4. musí být zpracovány do závěrečné zprávy z hodnocení, jejíž 
nedílnou částí budou zpracované přehledové tabulky (závěrečná zpráva) obsahující hodnocení všech 
akcí předaných k hodnocení pro body 2.3. a 2.4. samostatně. Závěrečnou zprávu se všemi popsanými 
náležitostmi - protokoly A1, A2 a přehledovou tabulkou se zavazuje zhotovitel předat objednateli po
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zhotovení díla v rámci každé výzvy a o předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší 
obé strany.

2.8. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla podle bodů 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4. 2.5, 2.6., 2.7 
mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. 
Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

2.9. Vlastnické právo k veškerým hmotným součástem, týkajících se jakékoli části díla, a nebezpečí 
škody na nich, přechází na objednatele dnem převzetí příslušné části díla objednatelem za podmínek 
uvedených v bodě 2.7. této smlouvy. Tím však není dotčeno právo objednatele uplatňovat vady díla 
za podmínek uvedených v čl. 6 této smlouvy.

Článek 3
Cena díla a platební podmínky

3.1. Celková cena díla bude stanovena na základě počtu žádostí, které projdou formálním 
hodnocením a hodnocením přijatelnosti dle bodu 2.3. a hodnocením kvality dle bodu 2.4. této 
smlouvy. Konečná cena díla bude fakturována dle skutečného počtu posouzených a hodnocených 
žádostí o dotaci.

3.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za každou jednu posouzenou žádost o dotaci, u níž provedl 
kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti v souladu s podmínkami uvedenými 
v Zásadách pro žadatele, částku 700,- Kč (slovy: sedmsetkorunčeských), včetně 21 % DPH 700,- 
((slovy: sedmsetkorunčeských).

3.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat za každou jednu žádost o dotaci, u níž provedl hodnocení kvality 
akce dle hodnotících kritérií akce uvedených v Zásadách pro žadatele NPPCRR částku 1 600,- Kč 
(slovy: jedentisícšestsetkorunčeských) včetně 21% DPH 1600 (slovy: jedentisícšestsetkorunčeských).

3.4 Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedené hodnocení žádostí po akceptaci díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu podle bodu 2.7.

3.5. Cena díla je konečná, a to i v případě, že v době platnosti smlouvy se zhotovitel stane plátcem 
DPH (platí pro neplátce DPH).

3.6. Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury je kopie 
oboustranně podepsaného Předávacího protokolu. Faktura se považuje za doručenou dnem jejího 
převzetí objednatelem. Cena za plnění je splatná bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy (dojde-li ke změně čísla účtu, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
objednatele informovat). Platba se považuje za splněnou dnem odepsáni z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele. Poslední faktura v jakémkoliv kalendářním roce musí být doručena 
do podatelny objednatele nejpozdéji 15. prosince daného roku.

3.7. Faktury - účetní doklady musí obsahovat vedle zákonem stanovených náležitostí účetního 
dokladu tyto údaje:

• název a číslo této smlouvy v CES.

3.8. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
terminem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

3.9. Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylné 
od podmínek uvedených v této smlouvě, a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní
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ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředné nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody 
na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného 
prováděni díla, ale pouze v důsledku skutečnosti a události, které zhotovitel nemohl při vynaložení 
veškeré odbornosti předpokládat.

3.10. V případě, že faktury nebudou obsahovat touto smlouvou nebo zákonem předepsané náležitosti, 
je objednatel oprávněn je do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.

3.11 Smluvní strany se dohodly, že ministerstvo je od této smlouvy oprávněno odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Ministerstvo 
prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé 
smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Článek 4
Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat dílo objednateli do 5 týdnů od předání žádostí 
k hodnocení v dané výzvě. Způsob předání díla je blíže specifikován v čl. 2.7 této smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v sídle objednatele.

4.3. Doba trvání smlouvy se předpokládá do 30. 11. 2020 nebo do vyčerpáni částky 2 400 000,- Kč 
bez DPH, za všechny hodnotitele.

Článek 5
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Objednatel je oprávněn v průběhu plněni dle této smlouvy pravidelně kontrolovat kvalitu plnění, 
způsob provedení, soulad se zadáním v této smlouvě a to osobně nebo prostřednictvím osoby, kterou 
k tomu písemně zmocní a zhotovitel je povinen respektovat pokyny a připomínky objednatele týkající 
se plnění dle této smlouvy.

5.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončeni zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy.

5.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.

5.4. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), 
osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů.

5.5. Zhotovitel se zavazuje, že první polovinu přijatého počtu žádostí o dotaci k hodnocení v rámci 
příslušné výzvy vrátí objednateli na základě předávacího protokolu do 14 dnů od přijeti těchto žádostí 
k hodnocení. Druhou část hodnocených žádostí o dotaci vrátí objednateli do 14 dní od předání první 
poloviny hodnocených žádostí o dotaci v rámci příslušné výzvy.

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že věcné hodnocení žádostí o dotaci podle bodu 2.6 provede do 1 týdne 
od předání žádostí k hodnocení v rámci příslušné výzvy.
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5.7. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předávacího protokolu vrátí objednateli všechny žádostí 
o dotaci, které mu objednatel předal za účelem hodnocení a veškeré další materiály spojené 
s realizací díla současně s předáním díla, nejpozději do 5 týdnů od předání žádostí k hodnocení 
v rámci příslušné výzvy.

5.8. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění dle této smlouvy informovat objednatele o skutečnostech, 
které mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla, resp. jeho částí.

5.9. Zhotovitel se zavazuje převzít k hodnocení jen ty žádosti o dotaci u kterých pude moci čestně 
prohlásit, že není ve vztahu k hodnoceným akcím a k žadatelům podjatý, zejména se nepodílel 
na zpracování žádosti, a se zřetelem k výsledku mu nevznikne osobní výhoda (příloha č. 1).

5.10. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro účely 
plnění dle této smlouvy.

Článek 6 
Záruka za dílo

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na každou jednotlivou část díla v trvání 
12 měsíců, ode dne převzetí závěrečné zprávy objednatelem.

6.2. Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky díla, které byly po jeho převzetí způsobeny 
objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

6.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemné u zhotovitele reklamovat. 
Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné 
vady projevují.

6.4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné 
odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody.

6.5. Jestliže jde o vady či nedodělky, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového 
charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má 
právo od smlouvy odstoupit.

6.6. Reklamace vad musí být doručena zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva 
objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace 
objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

Článek 7 
Smluvní pokuty

7.1. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v bodě 5. 2. této smlouvy je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- (slovy: padesáttisíckorunčeských), a to za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7.3. V případě, že zhotovitel nepředá objednateli dílo v termínu stanovením v bodě 4.1. této smlouvy, 
je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: 
jedentisíckorunčeských), a to za každý započatý den prodlení.
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7.4. V případě, že zhotovitel předá objednateli neúplně nebo chybně posouzené a hodnocené žádosti, 
je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: jedentisíckorunčeských), 
a to za každou jednu chybně nebo neúplně posouzenou žádost.

7.5. Za porušení povinnosti specifikované v čl. 5.7. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvni pokutu ve výši 2 500,- Kč (slovy: dvatisícepétsetkorunčeských), a to za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7.6. Za porušení povinnosti specifikované včl. 5.9. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských), a to za každý 
jednotlivý případ porušení této povinnosti.

7.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

7.8. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany doručena druhé 
straně

7.9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, započíst vůči ceně díla.

Článek 8 
Zánik smlouvy

8.1. Tato smlouva může být ukončena také dohodou smluvních stran, jednostranným odstoupením 
některé ze smluvních stran či výpovědí ze strany objednatele.

8.2. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem, 
z důvodů uvedených v této smlouvě, jakož i z důvodu podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem. Za podstatné porušeni smlouvy se přitom považuje zejména:

8.2.1. provádění díla odchylně od čl. 2 smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele;

8.2.2. nepředání díla nebo jeho částí zhotovitelem do 5 týdnů ode dne zadání úkolu 
objednatelem dle čl. 2 této smlouvy;

8.2.3. nerespektováni pokynů objednatele dle bodu 2.3. této smlouvy;

8.2.4. postoupení provedení díla zhotovitelem třeti osobě, v rozporu čl. 9 této smlouvy, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.3. Zhotovitel může odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem, 
v případě prodlení objednatele s placením faktur nebo jejich částí v trvání delším než 60 dnů, pokud 
objednatel nesjedná nápravu ani ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného upozornění zhotovitele 
na toto prodlení.

8.4. Odstoupení od smlouvy kterékoli ze stran musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je 
účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, 
že odstoupeni bylo doručeno druhé smluvní straně patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s doručenkou.

8.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní 
doba činí 5 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli.

8.6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou, výpovědí či odstoupením před dokončením díla, smluvní 
strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plněni, prací a dodávek provedených k datu,
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kdy smlouva byla ukončena, a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků 
a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.

Článek 9
Závěrečná ujednání

9.1. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 
měly a chtěly ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 
v rozporu s výslovným ustanovením této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

9.2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.

9.3. Smluvní strany prohlašují, že mají zájem uzavřít tuto smlouvu a že si vzájemně sdělily všechny 
skutkové a právní okolnosti potřebné k uzavření platné smlouvy.

9.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy bez písemného 
souhlasu druhé smluvní strany.

9.5. Zhotovitel se v této smlouvě zavazuje, že k realizaci díla v rozsahu předmětu dle čl. 2 této 
Smlouvy nevyužije jiné osoby, než které prokázaly splněni kvalifikačních předpokladů v zadávacím 
řízení, které předcházelo uzavřeni této smlouvy.

9.6. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto 
smlouvu v registru smluv uveřejní Ministerstvo pro místní rozvoj.

9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

9.8. Nedílnou součásti této smlouvy je příloha:

• Příloha č. 1 Čestné prohlášení o nepodjatosti

9.9. Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 
smluvními stranami.

9.10. Smluvní strany současně s touto smlouvu uzavírají i Smlouvu o zpracováni osobních údajů, kdy 
na straně správce je objednatel a na straně zpracovatele poskytovatel.

9.11. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží 
po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze 1 8 -10- 2018

JUDr. Renata Králová 
ředitelka odboru cestovního ruchu 

Objednatel

"p/0L!"r'a ''PS CoiíSMlting s.r.o. 
EVS Consulting s.r.^vbářská 12®

jednatelka 735 62 ČESKÝ TĚŠÍN 
Zhotovitel IČ: 293 841 25
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Příloha č.1

Č.j: 43857/2018-54/E
Číslo v CES: 5231
Číslo úkolu: 366100/5166/18/54

Čestné prohlášení

Hodnotitelé nesmí být ve vztahu k hodnocené akci a k žadatelům o dotaci podjati, zejména se nesmí 

podílet na zpracování žádosti, se zřetelem k výsledku hodnoceni mu nesmí vzniknout osobni výhoda 

nebo újma, nesmí mít osobní zájem na realizaci akce a s žadateli jej nesmí spojovat osobní ani 

pracovní či jiný obdobný poměr

O své nepodjatosti učiní hodnotitel písemně prohlášení správci Programu na počátku hodnocení 

žádostí dané výzvy, jehož je účastníkem. Pro tento účel sdělí správce Programu hodnotitelům před 

každou částí hodnocení identifikační údaje žadatelů, kteří podali žádosti.

Číslo výzvy/rok/část hodnocení 

Já, níže podepsaný/á:

Bytem:

tímto prohlašuji, že

jsem se nepodílel/a na zpracovávání žádosti žádného z žadatelů, 

s žádným z žadatelů mne nespojuje osobní, pracovní či jiný obdobný poměr, 

nemám z jiných důvodů osobni zájem na realizace akce.

V t JtH/Ue dne: M

Jméno: / Podpis:




