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Vážení a milí čtenáři,
v rámci letního vydání našeho zpravodaje Centra investic, 
rozvoje a inovací, které právě držíte v ruce, se seznámíte 
s  činností týmu, který se podílí na realizaci konkrétních 
projektů. S výsledky jejich práce se můžete potkat takřka 
na každém kroku po celém Královéhradeckém kraji. Z mé 
strany jim za jejich pracovní nasazení patří velký dík. Je 
možné, že pokud o prázdninách uvíznete někde v koloně, 
že za to bude moci oprava nějaké silnice rekonstruované 
v rámci námi administrovaného projektu. Vězte ale, že to 
děláme primárně pro Vás, občany našeho kraje.

Více se dozvíte v rozhovoru s vedoucí Oddělní projekto-
vého řízení paní Lenkou Bacovskou.

Lukáš Korych,
ředitel Centra investic, rozvoje a inovací

•	Vaše	 oddělení	 zajišťuje	 rozsáhlé	 služby	 v  oblasti 
dotačního	 managementu	 především	 pro	 Králové-
hradecký	 kraj	 a  jeho	 organizace.	 Jak	 by	 se	 činnost	
Vašeho	oddělení	dala	vysvětlit	úplnému	laikovi?

Jak bylo řečeno, máme na starosti projekty kraje a  jeho 
organizací, v  zásadě se dají rozdělit do dvou kategorií 
investiční a  neinvestiční, stejně je rozděleno i  naše od-
dělení. Naši manažery řeší projekty investiční – projekty 
rekonstrukce silnic, rekonstrukce a vybavení budov atd. 
a projekty neinvestiční tzv. měkké – projekty na podporu 
poskytovaných sociálních služeb, projekty na zkvalitnění 
strategického řízení veřejné správy nebo vzdělávání.

Každý projekt prochází několika fázemi. Královéhradecký 
kraj vede tzv.  zásobník akcí, který obsahuje požadavky 
organizací na zajištění např.  výměny oken, opravu stře-
chy, pořízení CNC strojů atd. Naším úkolem je sledovat 
celé spektrum dotačních titulů a  pro jednotlivé záměry 
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hledat a vybírat vhodné výzvy, ze kterých by bylo možné 
danou akci z větší části financovat. Musíme tedy všechny 
záměry znát podrobně, abychom byli schopni je posoudit 
z hlediska financovatelnosti z dotace. O zahájení přípravy 
rozhoduje Rada Královéhradeckého kraje.

•	A ta	rozhodne	o předložení	projektu	do	výzvy,	že?

Tak jednoduché to bohužel není, i když by se nám to všem asi 
líbilo. Schválením v radě se teprve roztáčí kolotoč projektové-
ho cyklu. Zahájí se příprava projektové dokumentace, pokud se 
jedná o stavební projekt, zpracovává se studie proveditelnosti, 
která musí projekt popsat, jak po stránce obsahové, finanční tak 
následného provozu, a to tak jednoduše a současně dostatečně 
odborně, aby lidé na straně poskytovatele dotace, kteří násled-
ně žádost čtou a rozhodují o tom, zda dotace bude či nebude 
přidělena, pochopili, jaký přínos realizace daného projektu bude 
mít. Nejde jen o to „něco“ postavit, ale podstatné je to, jak bude 
třeba stavba využívána a  jaký bude mít přínos pro veřejnost. 
Nejasnosti v době přípravy samozřejmě průběžně konzultujeme 
s poskytovatelem dotace. Po předložení žádosti čekáme, zda ve 
srovnání s žádostmi jiných žadatelů o dotaci náš projekt uspěje.

•	Vše	dopadlo	dobře	a projekt	v konkurenci	ostatních	
uspěl,	teď	se	už	v klidu	zrealizuje,	a je	to?

No…v tuto chvíli znovu potvrzuje kraj svým rozhodnutím, že se 
má projekt realizovat. Vzhledem k  velkému rozsahu majetku, 
který kraj spravuje, se může stát i to, že kraj od realizace projek-
tu odstoupí, protože nutně musí realizovat jiné akce. V případě, 
že realizaci projektu potvrdí, dochází k výběru stavebních firem, 
dodavatelů nábytku, vybavení pro školy atd., to vše dle zákona 
o zadávání veřejných zakázek. Jakmile se začne stavět, hlídáme 
harmonogram projektu, rozpočet a jeho čerpání, zpracováváme 
hlášení pro poskytovatele dotace, zda probíhá projekt dle žá-
dosti. Průběžně žádáme o  proplácení přislíbené dotace. Také 
tu máme zvláštní oblast, a tou jsou změny v projektu. Na první 
schůzce každého projektu říkáme všem zúčastněným, že žádné 
změny nejsou možné, bez nich by nás to ale nebavilo… Pro-
blém je v tom, že každou změnu oproti žádosti, musíme hlásit 
poskytovateli dotace. Ten ji může vyhodnotit jako neoprávněnou 
ve vztahu k dotačním podmínkám, my ji ale zrealizovat musíme, 
aby bylo možné projekt dokončit. V  takové situaci si celou 
změnu platí žadatel, v tomto případě kraj, ze svých prostředků, 
dotace se na ni neposkytuje.

•	 Projekt	 je	 dokončen	 a  Vy	 všichni	 si	 už	 můžete 
oddechnout.
 
Po kolaudaci nebo převzetí vybavení si utřeme opocené čelo, 
projektový cyklus přechází do své poslední fáze, tzv. udržitel-
nosti. Během této doby, nejčastěji pětileté, předkládáme každý 

rok hlášení poskytovateli dotace, že zrekonstruované budovy 
nebo pořízené vybavení stále slouží k účelu, jaký jsme dekla-
rovali v žádosti. Tato fáze je plná kontrol všech možných úřadů 
a orgánů. Nejhorší je, když 3 roky po realizaci Vám někdo začne 
tvrdit, že tehdy jste postupovali odlišně od podmínek posky-
tovatele, když sám poskytovatel dotace s  daným postupem 
problém neměl. Jakmile to rozdýcháme, jdeme k  jádru věci. 
Ve většině případů je to jen o precizním prohledání již dříve zpra-
covaných a doložených dokumentů a zpracování rozboru situa-
ce. I kontrolor je jen člověk, když má během několika dní pročíst 
všechny krabice dokumentů k projektu, může mu něco uniknout 
a  tak mu rádi poradíme. A  nakonec zarchivujeme dokumenty 
z průběhu všech fází projektu.

•	V jakých	oblastech	administrujete	projekty?

Oblast	 školství  – projekty středních škol vychází z  Krajské-
ho akčního plánu vzdělávání Královéhradeckého kraje. Cílem 
těchto projektů je realizace staveb, stavebních úprav a pořízení 
vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělá-
vání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na trhu práce 
např.  v  technických a  řemeslných oborech. V  projektech jsou 
pořizovány CNC stroje, velkoformátové tiskárny, specializo-
vané softwary např.  pro sochaře  atd. Podpora je směřována 
i  na neformální vzdělávání. V  těchto projektech je pořizována 
technika pro IT vzdělávání, pro fotografický kroužek, ale i  pro 
např. včelařský. Dále jsou budovy škol zateplovány, ve školách 
jsou měněna okna, instalují se rekuperace, a  to vše lze také 
za podpory dotačních zdrojů.

Oblast	sociální – toto je jedna z mála oblastí, ve které se zamě-
řujeme jak na projekty investiční, tak neinvestiční. Neinvestiční 
projekty jsou zaměřeny na financování provozu vybraných so-
ciálních služeb. Prostřednictvím projektů je zajišťována dostup-
nost vybraných služeb přispívajících k zapojení cílových skupin 
do ekonomického, sociálního a  kulturního života společnosti. 
Dochází k  zajištění procesů plánování sociálních služeb, na-
stavení informačních aktivit a systému vyhodnocování potřeb, 
zavedení koordinačních rolí obcí v  oblasti aktivit pro pečující 
osoby, k podpoře zaměstnanosti atd.

Projekty v oblasti investiční jsou zaměřeny na podporu rozvoje 
sociálních služeb a deinstitucionalizaci sociálních služeb v  re-
gionu Královéhradeckého kraje. Realizace těchto projektů vy-
chází ze Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních 
služeb  – Plán rozvoje sociálních služeb v  Královéhradeckém 
kraji. Snahou je nahrazení části ústavních kapacit zařízeními 
s kapacitami komunitního charakteru a současně je plněna po-
třeba zasíťování sociálními službami území kraje v  lokalitách, 
kde nejsou služby dostupné. Jejich cílem je umožnit osobám se 
zdravotním postižením žít v přirozené komunitě život srovnatel-
ný s životem jejich vrstevníků.

Oblast	 zdravotnictví  – spolupracujeme zejména se Zdravot-
nickou záchrannou službou Královéhradeckého kraje na rekon-
strukci výjezdových základen a pořízení vybavení do školicích 
středisek pro nácvik mimořádných událostí. Neméně důležité je 
centrum duševního zdraví, které představuje nový způsob péče 
o duševně nemocné, ve kterém se kombinují zdravotní a přímo 
návazné sociální služby pro osoby s vážným duševním onemoc-
něním, poskytované v  jejich vlastním sociálním prostředí. Dále 
jsou také plánovány projekty výměny oken, střech a zateplení na 
budovách nemocnic či LDN.

eGovernment – zde se opět vracíme do oblasti zdravotnictví, 
kde se věnujeme projektu na vytvoření nemocničního informač-
ního systému pro všechny nemocnice kraje. Cílem je mimo jiné 
sjednocení a možnost využívání pořízených dat napříč nemocni-
cemi kraje. Dále se v oblasti eGovernmentu podílíme na realiza-
ci projektu, který je zaměřen na zajištění ochrany informačních 
systému kraje proti kybernetickým útokům.

Oblast	kultury – v této oblasti se podílíme zejména na projek-
tech vedoucích k  zefektivnění, ochraně a  prezentaci přírodní-
ho a kulturního dědictví, a to formou rekonstrukcí historických 
památek, či vytvořením prostor pro expozice nebo zajištěním 
vhodného prostředí pro sbírkové předměty.

•	 Zastavme	 se	 teď	 u  silnic,	 protože	 projekty	 z  této	
oblasti	 využíváme	 každý	 denně.	 Na	 začátku	 léta	 se	
při	 cestě	 po	 kraji	 potkáváme	 s  prvními	 uzavírkami	
a  objízdnými	 trasami.	 Jsou	 silnice	 také	 financovány	
z dotací?

Evropské dotace významným dílem přispívají k financování roz-
voje silniční sítě. Je třeba rozlišovat vlastníky silniční sítě. Místní 
komunikace jsou ve vlastnictví obcí, silnice II. a III. třídy ve vlast-
nictví krajů a síť silnic I. třídy a vyšší jsou ve vlastnictví státu.

Se vznikem krajů v roce 2000 se Královéhradecký kraj stal vlast-
níkem sítě II. a  III. třídy přesahující celkem 3,3 tis. km. Kraj na 
svou silniční síť čerpá prostředky z dotací evropských i státních.

•	Jaké	silniční	projekty	lze	z dotací	financovat?

V současnosti je systém nastaven tak, že se státní a evropské 
dotace vzájemně doplňují. Z evropských dotací, prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), lze fi-
nancovat rekonstrukce, modernizace a výstavbu silnic a mostů 
převážně II. třídy nacházející se pouze na prioritní síti IROP, která 
je vymezena programovým dokumentem IROP.

Ze státních dotací, prostřednictvím Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI), lze financovat opravy a  rekonstrukce na 
silnicích II. a III. třídy.

•	 Co	 předchází	 tomu,	 než	 se	 nějaký	 úsek	 silnice 
připraví	k rekonstrukci?

Královéhradecký kraj prostřednictvím své příspěvkové organi-
zace Správa silnic Královéhradeckého kraje sleduje stav svých 
silnic. Podle stavu se tak silnice dělí dle platných technických 
norem do 5 stupňů (stupeň 1 (nový) - stupeň 5 (havarijní)). Pro 
mosty je škála technického stavu ještě o  něco rozmanitější. 
Silnice v dolní hranici této škály se postupně začínají staveb-
ně připravovat k rekonstrukci či modernizaci. Stavební přípravu 
a realizaci staveb zajišťuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 
kraje, a. s.

Vedle zajištění projektové dokumentace a  získání stavebního 
povolení musí být také zajištěna tzv.  majetková příprava, kdy 
musí být ošetřeny vlastnické vztahy k pozemkům pod silnice-
mi. Někdy právě blokování stavební přípravy ze strany vlastníků 
pozemků tvoří nepřekonatelnou překážku toho, aby bylo možné 
některé havarijní úseky silnic řešit.

Kraj eviduje poměrně rozsáhlý zásobník staveb s různým stup-
něm přípravy. CIRI pro kraj monitoruje dostupné dotační zdroje 
a  podmínky čerpání těchto dotací. Pokud mají stavební akce 
dostatečnou připravenost pro čerpání dotace a naplňují tech-
nicky či obsahově podmínky dotace, kraj CIRI pověří přípravou 
a administrací žádosti o dotaci.

Tematické	oblasti	projektů Počet	administrovaných
projektů

Doprava 77

Školství 66

Sociální oblast 23

Zdravotnictví 27

Životní prostředí 6

Cestovní ruch a kultura 7

Veřejná správa 9

Celkem 215

Okres/silnice II.	třídy III.	třídy Celkem
II.	a III.	
třídy

Okres Hradec Králové 154 539 693

Okres Jičín 152 639 792

Okres Náchod 153 419 572

Okres Rychnov nad Kněžnou 254 451 705

Okres Trutnov 180 359 539

Královéhradecký	kraj 894 2 406 3 301

(www.czso.cz, údaj z roku 2017)
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CIRI připraví žádost o  dotaci, která např.  v  IROP vyžaduje také 
zpracování studie proveditelnosti. Žádost o dotaci musí být zpra-
cována v souladu s podmínkami dotačního titulu, což je hodnoce-
no v rámci tzv. kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti.

Pak následují další kroky hodnocení, na jehož konci je vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celý proces hodnocení žádosti 
o dotaci v IROP trvá cca 4-12 měsíců, a to v závislosti na složi-
tosti a připravenosti projektu.

•	Jaký	je	průběh	samotné	realizace	projektů?

Pro zahájení fyzické realizace stavebních prací musí být vyjma 
získání dotace také zajištěn dodavatel stavby. To probíhá v sou-
ladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek. Organizaci zakázek zajišťuje ÚDRŽBA SILNIC Královéhra-
deckého kraje, a. s.

Úloha CIRI v průběhu realizace staveb spočívá zejména v za-
jištění hladkého průběhu profi nancování projektů a proplacení 

z  dotace, zajištění povinného monitoringu projektů v  rozsahu 
požadovaném poskytovatelem dotace a  zajištění dodržování 
dalších dotačních podmínek.

Projekty v  IROP jsou z  dotace fi nancovány v  režimu ex -post. 
V praxi to znamená, že faktury za stavební práce musí být nejdří-
ve dodavatelům zaplaceny z prostředků kraje a následně se po 
ukončení projektu, nebo po dílčích etapách žádá o proplacení 
faktur z dotace IROP. Tato část administrace je stěžejní zejména 
pro zajištění hladkého průběhu profi nancování tak, aby předfi -
nancování projektů při svém objemu co nejméně zatěžovalo 
rozpočet kraje.

Naopak prostředky poskytované ze SFDI jsou poskytovány 
v dílčích zálohách, které musí být následně zúčtovány.

•	 Často	 se	 mluví	 o  tom,	 že	 Česko	 nestíhá	 čerpat
evropské	dotace.	Jak	to	vidíte	Vy?

Současné programovací období bylo nastartováno s  určitým 
zpožděním, ale právě naše silniční projekty ukázaly, že syste-
matickým přístupem a včasnou přípravou bylo možné plynule 
navázat na to minulé. V době, kdy se dokončovaly projekty mi-
nulého období, již CIRI připravovalo a předkládalo nové silniční 
projekty do vyhlášené 1. výzvy z IROP.

Prostřednictvím těchto projektů se Královéhradecký kraj zařadil 
mezi nejúspěšnější žadatele na počátku IROP, a  to nejen tím, 

II/299 - Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova – před a po rekonstrukci

že podal první žádost o dotaci v IROP, obdržel první rozhodnutí 
o poskytnutí dotace v IROP (projekt II/303 Jetřichov – Broumov), 
ale také jako jeden z mála krajů již v roce 2016 fyzicky realizoval 
projekty schválené k poskytnutí dotace z IROP.

•	Jaké	projekty	již	z IROP	získaly	dotaci?

Žádosti o dotaci na jednotlivé projekty jsou do IROP předklá-
dány postupně dle stavu připravenosti. Výzva č. 1 IROP byla již 
ukončena, CIRI pro Královéhradecký kraj do této výzvy zpraco-
valo 17 úspěšných žádostí o dotaci s předpokládanými způso-
bilými výdaji přesahujícími 905 mil. Kč.

Drtivá většina projektů z  první výzvy IROP je již stavebně
i fi nančně ukončena a poslední z projektů jsou těsně před cílovou 
páskou. Prostřednictvím těchto projektů se podařilo zrekonstruo-
vat cca 50 km silnic včetně několika opěrných zdí a desítky mostů.

Další výzva IROP pro silniční projekty plynule navázala na první 
výzvu. Do Výzvy č. 70 CIRI pro kraj doposud připravilo a předložilo 
9 žádostí o dotaci v hodnotě cca 550 mil Kč.

Tyto projekty se stavebně zahajují v roce 2018, některé budou 
v tomto roce i ukončeny, některé časově náročnější budou do-
končovány v příštím roce.

•	Jaké	další	projekty	se	do	IROP	připravují?

Do výzvy č.  70 IROP připravujeme další žádosti o  podporu.
Aktuálně se připravuje také jeden z  fi nančně největších  –
přeložka silnice Jičín – Robousy. V rámci projektu se vybuduje 
cca 3,3 km dlouhý obchvat města Jičín.

Realizace této akce přispěje ke zklidnění dopravy v  intravilánu 
města Jičín a budou tak významně eliminovány negativní vlivy 
dopravy na obyvatele tohoto města. Dále se významně zvýší ply-
nulost dopravy vedoucí v současnosti přes intravilán města. Před-
pokládaná hodnota prací se odhaduje na více než 200 mil. Kč.

II/303 Jetřichov - Broumov – před a po rekonstrukci

Výzva	č. 1	IROP –	úspěšné	žádosti	o dotaci

II/299 - Třebechovice pod Orebem, ul. Tyršova

II/303 Jetřichov - Broumov

II/285 Nahořany

II/299 Choustníkovo Hradiště - Dvůr Králové nad Labem

II/324 Hranice okresu Nymburk – Nový Bydžov

II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 1. etapa

II/308 HK, Slatina - hranice okresu Rychnov n/Kněžnou, 2. etapa

II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek

II/324 Prasek - křižovatka s III/32424

II/567 Rtyně - Zbečník - Hronov, SO 102

II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, 1. etapa

II/501 Lázně Bělohrad - Dolní Nová Ves

II/286 Jičín - Železnice - hranice okresu

II/320 Voděrady - Lično

II/303 Pěkov - průtah

II/301 Trutnov, Pořící, ul. Petříkovická

II/298 Ledce - Opočno, 1. etapa

II/324 Prasek - křižovatka s III/32424 - před a po rekonstrukci

Výzva	č. 70	IROP –	úspěšné	žádosti	o dotaci

III/28520 Vrchoviny - Krčín

II/305 Borohrádek - hranice okr. RK - PA

II/298 hranice PA kraje - křiž. s I/11, 1. etapa

II/320 Třebešov - Libel

II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, 2. etapa

II/324 Dolní Přím - Stěžery

II/300 Dvůr Králové nad Labem, ul. Tyršova + křižovatka s II/299

II/325 Velký Vřešťov - Hostinné, 3. etapa

II/303 Police nad Metují - Pěkov
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Informační zpravodaj Centra investic, rozvoje a inovací

A protože	nás	je	17,	nebudu	vyjmenovávat	každého	kolegu,	
to	by	bylo	na	další	stranu	newsletteru,	ale	všem	Vám	chci	
poděkovat,	za	snahu,	úsilí	a elán,	který	věnují	nejen	projek-
tům	jako	takovým,	ale	i našemu	pracovnímu	kolektivu,	jehož	
jsem	velmi	ráda	součástí,	jimi	odváděné	práce	si	vážím.

•	 Kolik	 prostředků	 se	 podařilo	 získat	 ze	 zmíněných	
státních	zdrojů	(SFDI)?

Prostředky ze SFDI na silnice II. a  III. třídy ve vlastnictví krajů 
jsou poskytovány v  odlišném systému než evropské dotace. 
Na jaře každého roku rozhoduje Vláda ČR o tom, zda poskytne 
disponibilní prostředky, a v jakém objemu prostřednictvím SFDI 
na krajské silnice. V  případě, že Vláda rozhodne o  poskytnu-
tí prostředků, tak jsou rozděleny mezi kraje dle podílu silnic 
daného kraje na republikové síti silnic II. a III. tříd. Pro Králové-
hradecký kraj činí příslušný podíl cca 6,7 %.

Pro to, aby mohla být konkrétní stavební akce – úsek silnice - 
financována z  těchto prostředků, musí její odůvodnění a další 
podklady schválit Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. 
Prostředky pak zpravidla musí být vyčerpány v  daném roce, 
ve kterém byly poskytnuty.

•	Jak	na	dotační	zdroje	do	silniční	sítě	pohlíží	sám	kraj	
jako	vlastník	silnic?

1. náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy a silniční-
ho hospodářství Mgr. Martin Červíček pohlíží na dotační zdroje 
jako na příležitost, ale současně i závazek.

„Se vznikem krajů v roce 2000 převzaly kraje silnice II. a III. třídy 
ve stavu, který pro ně představuje obrovský finanční závazek. 
Vnitřní dluh na silnicích Královéhradeckého kraje se aktuálně 
odhaduje kolem 11 mld. Kč. Ačkoliv se objem prostředků vyna-
ložených do silnic z rozpočtu kraje zvyšuje, tak krajský rozpočet 
nemůže sám pokrýt potřeby a sanovat rozhodujícím způsobem 
tento vnitřní dluh. Proto je vedle současných časově omeze-
ných dotačních zdrojů třeba také vést dialog mezi kraji a státem 
a hledat systémově udržitelné řešení pro dlouhodobé financová-
ní krajské silniční sítě.
 
Při současném stavu silnic je čerpání dotací nejen vítanou příle-
žitostí, ale také závazkem, kdy je třeba maximálně využít všechny 
dostupné zdroje, které můžeme do silnic získat“, dodává Martin 
Červíček.

•	Máte	na	závěr	nějaké	doporučení	pro	řidiče?

Blíží se období prázdnin, které je vždy nejnáročnějším obdo-
bím uzavírek a  objížděk. Řidičům při plánování cest v  tomto 

náročném období doporučujeme sledovat aktuální stav uzavírek 
a dopravních omezení na www.dopravniinfo.cz.

A přejeme na silnicích hodně trpělivosti a vzájemné ohledupl-
nosti a spoustu kilometrů bez nehod.

•	Na	závěr	nám	prozraďte,	co	by	měl	všechno	umět	
a znát	správný	„projekťák“?

Projektový manažer musí být osoba neomezených schopností 
a možností. Primárně se musí orientovat v problematice dotační, 
musí být schopen pracovat s odborníky na danou problematiku, 
pod kterou projekt spadá, musí umět pracovat s  podklady sta-
vebními, účetními a finančními, mzdovými atd. Současně musí být 
projekťák dostatečně kreativní a  tvůrčí, aby dokázal přesvědčivě 
poskytovateli dotace vykreslit přínosy projektu v  kontextu cílů, 
které si stanovil daný operační program (dotační zdroj).

Pokud bychom měli tyto principy s  lehkou nadsázkou shrnout 
do několika bodů, tak bychom mohli prezentovat toto desatero:

Rok Královéhradecký	kraj:

2015 299 200 000 Kč

2016 203 649 000 Kč

2017 218 746 000 Kč

2018 259 355 000 Kč

1)	 Noční	stolek	máme	zavalený	programovými	dokumenty.

2)	 Žádný	záměr	není	špatný,	ZÁKLADEM	je	správný
	 úhel	pohledu.

3)	 Poskytovatel	dotace	má	vždycky	pravdu,	PROTI
	 které	využíváme	všech	odvolacích	a opravných
	 prostředků,	které	podmínky	umožňují.

4)	 Pokud	je	projekt	kontrolován	Ministerstvem	financí,
	 bod	3	neplatí,	pravdu	má	vždy	ministerstvo.

5)	 Pokud	je	projekt	kontrolován	Nejvyšším
	 kontrolním	úřadem	(NKÚ),	bod	3	a 4	neplatí,
	 pravdu	má	vždy	NKÚ.

6)	 Rozsáhlá	administrativa	je	základem	úspěchu,
	 PROTO	nás	baví.

7)	 S dodavateli	spolupracujeme	AKTIVNĚ,	proto	s nimi
	 sdílíme	požadavky	na	rozsáhlou	administrativu.

8)	 Systém	pro	administraci	projektů	žádná	uložená	data
	 neztrácí,	JEN	se	někdy	ztrácí	cesta	k datům.

9)	 Všechny	projekty	jsou	zajímavé	a vzrušující,	a PROTO
	 je	opakovaně	kontrolují	auditoři	a kontroloři	z mnoha
	 institucí.

10)	 Pravidlo	3N:	Nikdy	Nic	Nepředpokládej!	K neustále	se
	 měnícím	dotačním	podmínkám	je	to	přesná
	 definice,	proto	jsme	se	naučili	PŘEDVÍDAT!


