
S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

8.  zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 

Bod pořadu jednání:       

Snížení rizik modernizací JSDH města Liberec 
 
Stručný obsah: schválení účastí statutárního města Liberec (dále jen "SML") v projek-
tu "4 města zachraňují přes hranice" v pozici lead partnera, podpisu smluv s koope-
račními partnery (Hrádek n/N, Herrnhut a Zittau), tj. smlouvy o spolupráci a koope-
rační dohody vč. příloh a podpis projektové žádosti o dotaci vč. příloh v rámci operač-
ního programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 
2020. Z vlastních zdrojů bude SML financovat projekt ve výši 73 575,76 EUR, tj. 10 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu. (pozn.: devizový kurz pro měnový přepočet 
CZK/EUR 27,025). 

 

 

Zpracoval: Ing. Lucie Noswitz 

odbor, oddělení: oddělení získávání dotací, odbor strategického rozvoje a dotací 

telefon: 485 243 576 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací 

 vedoucí odboru Ing. Jiří Horák, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací 

Projednáno: Radou města dne 15. 9. 2015 

Poznámka:  

 

 

Předkládá: 
 

p. Tibor Batthyány, v.r. 

primátor statutárního města Liberec              
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

 
účast v projektu přeshraniční spolupráce s názvem „4 města zachraňují přes hranice“, podání 
projektové žádosti o poskytnutí dotace v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce 
Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020 dle přílohy č. 4, uzavření Smlouvy 
o spolupráci dle přílohy č. 2, uzavření Kooperační dohody vč. krizové plánu a příloh dle pří-
lohy č. 3 a včetně finanční spoluúčasti ve výši 73 575,76 EUR, tj. 1 988 385 Kč (pozn.: devi-
zový kurz pro měnový přepočet CZK/EUR 27,025). 
 
a 
 

u k l á d á 
 

Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, zajistit provedení všech úkonů spojených se schvá-
lenou účastí v projektu, podepsat smlouvu o spolupráci, kooperační dohodu vč. příslušných 
příloh a projektovou žádost o dotaci vč. příslušných příloh 

 

T: do 16. 10. 2015 
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Důvodová zpráva 

Souhlas s účastí statutárního města Liberec (dále jen "SML") v projektu "4 m ěsta za-
chraňují přes hranice" v pozici lead partnera, podepsáním smluv s kooperačními part-
nery (Hrádek n/N, Herrnhut a Zittau), tj. smlouvy o spolupráci a kooperační dohody 
vč. příloh a podáním projektové žádosti o dotaci vč. příloh v rámci operačního progra-
mu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014 - 2020. 
Z vlastních zdrojů bude SML financovat projekt ve výši 73 575,76 EUR, tj. 10 % 
z celkových způsobilých výdajů projektu. (pozn.: devizový kurz pro měnový přepočet 
CZK/EUR 27,025). 

Na 10. schůzi rady města byl dne 19. 5. 2015 schválen projektový záměr na téma „Snížení rizik mo-
dernizací JSDH města Liberec“, jehož předmětem byla obnova technického vybavení a rekonstrukce 
zázemí hasičské zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Krásná Studánka (dále jen „JSDH 
Krásná Studánka“).  

Na tento projektový záměr přímo navazuje připravovaný přeshraniční projekt s názvem „4 města za-
chraňují přes hranice“, který spojuje 4 kooperační projektové partnery za účelem dosažení společného 
hlavního cíle, a to budoucí efektivnější vzájemné spolupráce v oblasti řízení rizik při řešení následků 
živelných katastrof.    

Projekt „4 m ěsta zachraňují přes hranice“ 
Tento projekt je tedy zaměřen na budování a rozvíjení dlouhodobé spolupráce mezi projektovými 
partnery, prohlubování vzájemné koordinace činností při záchranných operacích, zlepšování komuni-
kace mezi všemi projektovými partnery při přeshraničních zásazích, překonávání bariér mezi koope-
račními partnery na obou stranách hranic a zabezpečování kvalitního technického zázemí hasičských 
jednotek. Důležitým kladeným cílem je také zodpovědná práce s mládeží. 

Realizace projektu bude probíhat v následujícím období: od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2018.  

Cíle projektu 
Hlavním cílem projektu je zajištění odpovídajícího a kvalitního technického vybavení jednotlivých 
hasičských sborů partnerských měst.  

Součástí projektu je také modernizace stávajícího a v současné době již dlouhodobě nevyhovujícího 
zázemí hasičské zbrojnice některých hasičských jednotek.  

V rámci projektu je současně žádoucí dosáhnout větší optimalizace procesů a komunikace mezi jed-
notlivými hasičskými sbory. Cílem je pokračující prohlubování vzájemné spolupráce v oblasti koordi-
novaných hasičských zásahů, a to především těch, které svým rozsahem přesahují kapacitu daného 
hasičského sboru. Jak zkušenost v minulých letech ukázala, je také zapotřebí zajistit odpovídající 
a dostatečně operativní přeshraniční pomoc při odstraňování následků živelných katastrof.  

Dalším důležitým cílem projektu je bezesporu podnícení zájmu o problematiku a povolání hasiče 
u mladé nastávající generace. Mladí hasiči budou moci v rámci připravovaných aktivit projektu čerpat 
ze zkušeností současných členů hasičských sborů a budou mít mimo jiné příležitost se naučit, že ani 
odlišný jazyk, kultura a státní hranice nemusí představovat bariéru, kterou nelze překonat, pokud exis-
tuje společná myšlenka a cíl.  

Projektoví partneři 
Projektovými partnery projektu jsou 4 města, která jsou zřizovateli jednotek sborů dobrovolných hasi-
čů (dále jen „JSDH“): 

� statutární město Liberec, jako zřizovatel JSDH Krásná Studánka,  
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� město Hrádek nad Nisou, jako zřizovatel SDH Hrádek nad Nisou,  
� město Herrnhut, jako zřizovatel FFW Rennersdorf, a 
� město Zittau, jako zřizovatel FFW Zittau.  

V pozici Lead partnera (též vedoucího partnera) projektu vystupuje statutární město Liberec. Projekto-
vý partner v pozici Lead partnera projektu je zodpovědný za podání projektové žádosti, samotnou 
realizaci projektu a nese celkovou odpovědnost za projekt po organizační, obsahové a finanční stránce.  

Aktivity projektu  
Aktivity projektu naplánované kooperačními projektovými partnery svým obsahem naplňují cíle výše 
uvedeného projektu.  

Krásná Studánka 
JSDH Krásná Studánka plánuje v rámci projektu pořídit následující techniku: 

� rychlý technický zásahový vůz (označení TA 1/VEA): lanový naviják 6 kN, řetězová pila, 
dýchací přístroje 2ks, hasicí přístroje, lékárna, vyprošťovací univerzální nastroj, skládací žeb-
řík 

� dopravní automobil pro 9 osob, speciálně vybavený pro zásahy při povodních (označení DA 
L1 Z): lanový naviják 6 kN, výsuvný osvětlovací stožár, elektrocentrála 4 kW, řetězová moto-
rové pila, 4 přetlakové dýchací přístroje, kalové čerpadlo elektrické, kalové čerpadlo benzíno-
vé, plovoucí čerpadlo, motorová stříkačka, protipovodňové pytle, dekontaminační sada, sada 
pro likvidaci ropných látek (sorbenty, záchytné sorpční rohože, kanálové ucpávky) 

� přívěs pro práci na vodě: přívěs s člunem a dalším vybavením pro záchranné práce na vodě 
(raft, 6 ks pádel, 6 ks záchranných vest, 6 ks přileb, 4 ks obleků pro práci na vodě, materiál 
pro záchranu osob) 

Přestavba hasičské zbrojnice 
Pro potřeby údržby, péče o techniku a také její operativní využívání bude zapotřebí přestavět hasič-
skou zbrojnici, která již v současné době nevyhovuje platným bezpečnostním ani hygienickým stan-
dardům. Aktuální stav a její vnitřní dispozice neposkytuje dostatečný prostor pro garážování všech 
vozidel a uskladnění další potřebné techniky a hasičského materiálu. Prostory jsou velmi těsné a neu-
možňují obsluhu vozu uvnitř garáže, natož uložení hasičského materiálu v blízkosti vozů a další tech-
niky.  

Společné cvičení 
Dále JSDH Krásná Studánka uskuteční pro všechny partnery společné cvičení, který bude spočívat ve 
vyproštění osob z podzemních prostor krytu CO Lucemburská. Dále bude zorganizováno společné 
cvičení v objektech, kde jsou patrné složité přístupové podmínky pro případný zásah hasičských slo-
žek (např. liberecká spalovna, teplárna, hokejová aréna, Ještěd). Připravována je také návštěva nového 
operačního střediska HZS LK. 

Setkání hasičské mládeže 
Současně bude zrealizováno setkání mladých hasičů všech partnerů, tj. 3 denní akce vč. ubytování a 
doprovodného programu v Novém Městě pod Smrkem. Připravovány  

SDH Hrádek n/N 
SDH Hrádek nad Nisou plánuje pořídit nosiče kontejneru, hasícího kontejneru, nákladního kontejneru 
s plachtou, kontejneru pro sypké materiály a kolový smykový nakladač, přívěsný vozík pro řešení 
úniků ropných látek na vodních hladinách vč. příslušenství, osvětlovacích LED souprav, oblaků pro 
práci ve vodě URSUIT, raftový člun pro práci ve vodě, dvoukomorové protipovodňové zábrany, pro-
tipovodňový přístřešek a zrekonstruovat CAS 32T 815.  
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Dále pak budou zorganizovány a uskutečněny tři cvičení hasičských jednotek, a to na klidné, divoké a 
zamrzlé vodě.  

Pro mládež SDH Hrádek n/N připravuje soutěž dětských kolektivů všech kooperačních partnerů 
v netradičních hasičských disciplínách (jedna denní a jedna noční soutěž). 

FFW Zittau 
Město Zittau plánuje pro svůj hasičský sbor pořídit hasičský otočný žebřík.  

Pro partnery připravuje společné hasičské cvičení - zásah při lesním požáru v těžko přístupném terénu, 
tj. Hochwaldbaude, Oybin. Také připravuje prohlídku integrovaného regionálního operačního středis-
ka IRLS Hoeyrswerda vč. workshopu na téma přeshraničního zalarmování hasičských a záchranných 
složek.  

Pro mladé hasiče připravuje FFW Zittau mezinárodní vícedenní kemp za účelem lepšího vzájemného 
porozumění obou národností, překonávání jazykových bariér, nalézání porozumění jiným kulturám a 
pořádání společných tematických aktivit. 

FFW Rennersdorf 
Město Herrnhut by rádo zajistilo pro svůj hasičský sbor víceúčelové vozidlo a zrekonstruovalo při té 
příležitosti také již dlouhodobě nevyhovující hasičskou zbrojnici tak, aby bylo možné udržovat a skla-
dovat potřebnou techniku a materiál. Pro své partnery naplánovalo společné cvičení v podmínkách 
povodní a pro mladé hasiče připravuje společné cvičení.  

Financování projektu 
Za účelem dílčího zajištění financování projektu je plánováno podání žádosti do operačního programu 
přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 – 2020, a to konkrétně do:  

� prioritní osy 1 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik. 
� investiční priority 5b) – Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění 

odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení.  
� opatření:  

• Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do spo-
lečných informačních systémů a komunikačních platforem vč. nezbytných doprovod-
ných stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům.  

• Zlepšování spolupráce, zejména formou společných cvičení, odborné přípravy a ško-
lení, zejména jazykového vzdělávání, podporou práce s mládeží, vztahy s veřejností.  

Celkové náklady projektu za SML/JSDH Krásná Studánka dosahují výše 20 043 900,- CZK 
(tj. 741 679,93 EUR), z čehož projektová příprava evidovaná do momentu podání žádosti o dotaci 
v rámci přeshraničního operačního programu činí 160 050,00 Kč (tj. 5 922,29 EUR).  

Dotace z operačního programu přeshraniční spolupráce odpovídá částce 16 901 272,50 Kč 
(tj. 625 393,99 EUR), což je 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu. V rámci dotačních pod-
mínek bude možné čerpat dotaci i na výše uvedené náklady na přípravu projektu. Ze státního rozpočtu 
je možné čerpat až 5 % z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. částka ve výši 994 192,50 Kč 
(tj. 36 787,88 EUR).  

Z vlastních prostředků bude SML financovat projekt prostředky ve výši 1 988 385,- Kč 
(tj. 73 575,76 EUR). (pozn.: devizový kurz pro měnový přepočet CZK/EUR 27,025) 
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Detailní část kalkulace v/u projektu připadající na kooperačního partnera JSDH Krásná Studánka je 
uvedena v příloze č. 1 tohoto materiálu.  

 

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek před projednáním v 
radě města. 

 

Přílohy: 

1) Kalkulace projektu – Krásná Studánka 
2) Smlouva o spolupráci  
3) Kooperační dohoda vč. krizového plánu a příloh 
4) Projektová žádost o dotaci (bude ještě s ohledem na připomínky a příspěvky kooperačních 

partnerů upravována) 
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Kooperationsprogramm 
Freistaat Sachsen - Tschechische Republik 2014-2020

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

Program spolupráce 
�eska republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 

Smlouva o spolupráci 
mezi lead partnerem a projektovým partnerem / projektovými 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 základ�  

• Na�ízení (EU, EURATOM) �. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 25. �íjna 2012, kterým se stanoví finan�ní pravidla o souhrnném roz-
po�tu Unie a o zrušení na�ízení Rady (ES, EURATOM) �. 1605/2002 
(Ú�ední v�stník EU L 298 str. 1), v platném zn�ní, Na�ízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) �. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 
o spole�ných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Ev-
ropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zem�d�lském 
fondu pro rozvoj venkova a Evropském námo�ním a rybá�ském fondu, 
o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evrop-
ském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námo�ním 
a rybá�ském fondu a o zrušení na�ízení Rady (ES) �. 1083/2006 (Ú�ední 
v�stník EU L 347 str. 320), v platném zn�ní, Na�ízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) �. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle In-
vestice pro r�st a zam�stnanost a o zrušení na�ízení (ES) �. 1080/2006 
(Ú�ední v�stník EU L 347, str. 289), v platném zn�ní, 

• Na�ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) �. 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 (Ú�ední v�stník EU L 347, str. 259), v platném zn�ní a 

• právních akt� vydaných Komisí v p�enesené p�sobnosti na základ� na�íze-
ní (EU) �. 1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013 a Na�ízení (EU, EURATOM) 
�. 966/2012, v platném zn�ní  

• Programového dokumentu k Programu na podporu p�eshrani�ní spolupráce 
mezi �eskou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (CCI-�. 
2014TC16RFCB017), v platném zn�ní a 

• Spole�ného realiza�ního dokumentu, v platném zn�ní 
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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 koopera�ními part-
nery na realizaci projektu, uvedeného v § 1 této smlouvy o spolupráci. 

Lead-Partner Lead partner

Firma / Einrichtung Firma / instituce

Satzungsstadt Liberec  Statutární m�sto Liberec 

Vertretungsberechtigte Person Statutární zástupce 

Tibor Batthyány, Oberbürgermeister  Tibor Batthyány, primátor  

Straße, Hausnummer 
PLZ, Ort

Ulice, �íslo popisné 
PS�, místo

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

Projektpartner Projektový partner

Projektpartner 1 Projektový partner 1

Firma / Einrichtung Firma / instituce

Stadt Hrádek nad Nisou  M�sto Hrádek nad Nisou 

Vertretungsberechtigte Person Statutární zástupce

Mgr. Josef Horinka, Bürgermeister  Mgr. Josef Horinka, starosta 

Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort

Ulice, �íslo popisné 
PS�, místo

Horní nám�stí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou        Horní nám�stí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou  

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující �ádky, pole ozna�te 
po�adovým �íslem a dopl�te p�íslušná data.
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Projektpartner 2 Projektový partner 2

Firma / Einrichtung Firma / instituce

Große Kreisstadt Zittau  Statutární m�sto Zittau 

Vertretungsberechtigte Person Statutární zástupce

Thomas Zenker, Oberbürgermeister  Thomas Zenker, primátor 

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort

Ulice, �íslo popisné 
PS�, místo

Markt 1, 02763  Zittau  Markt 1, 02763 Zittau 

Projektpartner 3 Projektový partner 3

Firma / Einrichtung Firma / instituce

Stadt Herrnhut  M�sto Herrnhut 

Vertretungsberechtigte Person Statutární zástupce

Willem Riecke, Bürgermeister  Willem Riecke, starosta 

Straße, Hausnummer,  
PLZ, Ort

Ulice, �íslo popisné 
PS�, místo

Löbauer Str. 18, 02747  Herrnhut  Löbauer Str. 18, 02747 Herrnhut 

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 
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-

Preambule

Lead partner je zodpov�dný za celkovou koordinaci, �ízení projektu,reporting 
a za realizaci projektu. Týká se to zejména správy dota�ních prost�edk� EU, 
vztahujících se k projektu, a �ádného využití dota�ních prost�edk� v rámci pro-
jektu i ze strany projektových partner� podílejících se na projektu. Lead part-
ner nese výlu�nou odpov�dnost za realizaci projektu v��i Saské rozvojové 
bance (SAB), která plní úkoly Spole�ného sekretariátu, výplatního místa 
a kontrolora zodpov�dného za n�mecké koopera�ní partnery, a uzavírá s ní 
smlouvu o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace ukládá lead part-
nerovi celou �adu povinností, které m�že splnit jen s podporou projektového 
partnera / jednotlivých projektových partner�. P�edm�tem této smlouvy o spo-
lupráci je úprava t�chto a dalších povinností ve vztahu mezi lead partnerem 
a projektovým partnerem / projektovými partnery. 
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jektpartner/n. 

§ 1
Vertragsgegenstand 

Vertragsgegenstand ist folgendes Projekt (Projekttitel) 

§ 1 
P�edm�t smlouvy 

P�edm�tem smlouvy je tento projekt (název projektu) 

4 Städte retten über die Grenze.  4 m�sta zachra�ují p�es hranice. 

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 zn�ní oficiální registrace se stává sou�ástí této smluvní 
dohody a lead partner ji dá projektovému partnerovi / projektovým partner�m 
na v�domí. 

§ 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. Koopera�ní partne�i potvrzují, že se spole�n� podíleli na p�íprav� 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. Koopera�ní partne�i se shodují na tom, že p�edpokladem úsp�šnosti pro-
jektu je jejich sou�innost, a zavazují se, že se budou spole�n� podílet na 
projektu uvedeném v § 1. Sou�innost p�íslušného koopera�ního partnera 
v rámci projektu, tj. jeho podíl na jednotlivých �ástech projektu, resp. jed-
notlivých úkolech v rámci projektu, musí být podrobn� popsána v projekto-
vé žádosti. Koopera�ní partne�i se shodují na tom, že údaje ohledn� jejich 
sou�innosti na projektu, obsažené v projektové žádosti, jsou pro n� zá-
vazné. 

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

3. Koopera�ní partne�i se zavazují, že budou výsledky projektu využívat 
vhodným zp�sobem i po ukon�ení 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�i podávání žádostí 

1. Lead partner podává projektovou žádost. Tato uzav�ená smlouva o spolu-
práci je jednou z p�íloh 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 partne�i je povinen / jsou povinni poskytnout 
lead partnerovi k dispozici veškeré informace a podklady, které jsou po-
t�ebné pro podání žádosti a v rámci administrativního postupu, který musí 
prob�hnout p�ed uzav�ením 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 neprodlen� projektového partnera / projektové part-
nery o uzav�ení 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 neprodlen� 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. Koopera�ní partne�i jsou informováni o tom, že pro ú�ely podpory p�icháze-
jí v úvahu výlu�n� projektové výdaje uvedené ve smlouv� 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�, odpov�dnost za škodu 

1. Projektový partner / Projektoví partne�i pov��uje/pov��ují 
a zmoc�uje/zmoc�ují lead partnera, aby ho/je v rámci projektu, uvedeného 
v § 1, zastupoval v právních úkonech ve vztahu k subjekt�m podílejícím se 
na �ízení 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. Koopera�ní partne�i se zavazují, že budou dodržovat platné právní p�edpi-
sy, které se na n� vztahují, a povinnosti vyplývající ze Spole�ného reali-
za�ního dokumentu a z této smlouvy, a že si zajistí veškerá pot�ebná povo-
lení. Poruší-li jeden z koopera�ních partner� tuto povinnost by� i jen 
z nedbalosti a zp�sobí-li tím škodu druhému koopera�nímu partnerovi / 
ostatním koopera�ním partner�m, 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-
wendungsvertrag, kann der Lead-Partner den ihm dadurch entstandenen 

3. Poruší-li jeden z projektových partner� své smluvní povinnosti by� i jen 
z nedbalosti a je-li tím ze smlouvy o poskytnutí dotace dána odpov�dnost 
lead partnera za vzniklou škodu, m�že lead partner od p�íslušného projek-
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Schaden von dem jeweiligen Projektpartner ersetzt verlangen. 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-
ta�ních prost�edk�, nese p�íslušný projektový partner ve vztahu k lead 
partnerovi odpov�dnost za tu �ást dotace, která na n�j p�ipadá.1

§ 6
Pflichten der Kooperationspartner 

Lead-Partner und der/die Projektpartner sind verpflichtet, 

§ 6 
Povinnosti koopera�ních partner�

Lead partner a projektový partner je povinen / projektoví partne�i jsou povinni, 

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

1. plnit podmínky a požadavky písemn� vymezené ve smlouv� 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. p�edkládat v p�íslušném národním jazyce národnímu kontrolorovi podklady, 
které jsou nutné pro vyú�tování2,

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. neprodlen� informovat všechny projektové partnery o pokroku svého/ 
svých �ástí projektu a o spln�ní svého úkolu / svých úkol� v rámci projektu 
s uvedením p�íslušného 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. neprodlen� informovat všechny projektové partnery, pokud: 
a. dojde ke zm�n� skutkového stavu tvo�ícího základ smlouvy 

o poskytnutí dotace nebo 
b. nastane jeden ze skutkových stav� uvedených v § 10 (výpov��

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 p�ípad� zadání úkol� t�etím subjekt�m respektovat národní a evropské 
právní p�edpisy v platném zn�ní. Na n�mecké stran� toto ustanovení platí 
výlu�n� pro ty koopera�ní partnery, kte�í jsou ze zákona povinni se �ídit zá-
konem o zadávání ve�ejných zakázek3. Ve všech ostatních p�ípadech je 
nutno doložit na základ� zdokumentovaného porovnání cen hospodárné 
a úsporné využití dota�ních prost�edk�. Na �eské stran� je nutno dodržet 
p�íslušné p�edpisy v platném zn�ní. 

                                                
1

Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant / relevantní pouze u projekt� se spole�ným financováním. 
2 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit./ Pot�ebné formulá�e jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formulá�e“. 
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 hospodá�ské sout�že (Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)) ve spojení s Na�ízením o zadávání ve�ejných zakázek (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung – 
VgV)), § 1, odst. 1 zákona o zadávání ve�ejných zakázek ve Svobodném stát� 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� a výplata prost�edk�

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 partne�i p�edkládají podklady, nutné pro vyú�to-
vání, svému p�íslušnému 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 dota�ních prost�edk� se žádá podle podíl�, které odpovídají 
milník�m, uvedeným v bod� 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 partne�i podávají žádost o proplacení dota�ních prost�edk� ne-
závisle na sob�. P�íslušný projektový partner p�edkládá za tímto ú�elem ke 
kontrole svému p�íslušnému národnímu kontrolorovi spole�n� se soupis-
kou výdaj� i žádost o proplacení �ástky zp�sobilých výdaj�, 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. P�íslušný národní kontrolor sd�lí výsledek kontroly a výši �ástky, která má 
být proplacena, výplatnímu místu v Saské rozvojové bance a lead partne-
rovi a p�ípadn� pro informaci dot�enému 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. Dota�ní prost�edky jsou propláceny prost�ednictvím lead partnera. Lead 
partner postupuje p�íslušný podíl dota�ních prost�edk� dále p�íslušnému 
projektovému partnerovi / projektovým partner�m4. 

§ 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�ení realizace projektu 

1. Po ukon�ení projektu uvedeného v § 1 popíše lead partner výsledky projek-
tu ve dvoujazy�né záv�re�né zpráv�, kterou spole�n� s dalšími pot�ebnými 
podklady5 p�edloží Saské rozvojové bance. Záv�re�ná platba koopera�ním 
partner�m se uskute�ní až po provedené kontrole záv�re�né zprávy a po 
záv�re�né kontrole ú�etních doklad� všech koopera�ních partner�. 

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

2. Záv�re�ná platba dota�ních prost�edk� se uskute�ní prost�ednictvím lead 
partnera. Lead partner postupuje p�íslušný podíl dota�ních prost�edk� dále 
p�íslušnému projektovému partnerovi / projektovým partner�m. 

                                                
4 Nur bei gemeinsamer Finanzierung relevant. / Relevantní pouze u projekt� se spole�ným financováním. 
5 Die zu verwendenden Formulare stehen auf www.sn-cz2020.eu unter der Rubrik „Formulare“ zum Download bereit. / Pot�ebné formulá�e jsou dostupné ke stažení na internetové 

stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Formulá�e“. 



62
0

06
  

0
7/

1
5 

   
 S

ei
te

 8
vo

n 
1

3

§ 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 p�íslušnou �ástku jednotlivým projektovým partner�m 
úhrnn� bez odpo�t�, srážek, resp. bez snížení v d�sledku pozd�ji vybíra-
ných specifických poplatk� 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 p�ípad� neuznání výdaj� p�edá lead partner p�íslušnému projektovému 
partnerovi �ástku, 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 �ástka vyšší, nežli �ástka, zbývající 
k proplacení p�íslušnému projektovému partnerovi, bude Saská rozvojová 
banka požadovat vrácení rozdílu po lead partnerovi. Projektový partner, 
u n�hož došlo ke zkrácení dota�ních prost�edk�, je povinen tuto �ástku le-
ad partnerovi neprodlen�, nejpozd�ji do 10 pracovních dn� následujících 
po výzv� lead partnera, uhradit. Lead partner p�evede neprodlen� tuto 
�ástku 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 m�že ze závažného d�vodu odstoupit od smlouvy v��i jed-
nomu nebo n�kolika projektovým partner�m, aniž by platila výpov�dní lh�-
ta. Mimo to m�že ze závažného d�vodu každý projektový partner odstoupit 
od smlouvy v��i lead partnerovi, aniž by platila výpov�dní lh�ta. Závažný 
d�vod v tomto smyslu je dán v p�ípadech, v nichž 

a) die Fördervoraussetzungen nicht mehr gegeben sind, a) už nejsou napln�ny p�edpoklady pro poskytnutí dotace,
b) über das Vermögen eines Kooperationspartners die Eröffnung des In-

solvenzverfahrens beantragt wurde, 
b) byl podán návrh na zahájení insolven�ního �ízení jednoho 

z koopera�ních partner�, 
c) ein Kooperationspartner die Fördermittel zu Unrecht, insbesondere 

durch unzutreffende Angaben, erlangt hat, 
c) jeden z koopera�ních partner� získal dota�ní prost�edky neoprávn�n�, 

zejména na základ� nepravdivých údaj�, 
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) n�který z koopera�ních partner� za�al s projektem d�íve, než byl projekt 
oficiáln� zaregistrován, nebo� je vylou�eno poskytnutí dotace na projek-
ty, jejichž realizace byla zahájena již p�ed oficiální registrací projektové 
žádosti. Výjimku tvo�í výdaje nutné na p�eklady a výdaje na p�ípravu 
projektu v rámci podávání žádosti, pokud vznikly ode dne 1.1.2014. Ty-
to výdaje jsou zp�sobilé až do výše 5 % z celkových zp�sobilých výdaj�
koopera�ního 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 koopera�ních partner� podporovaný projekt nerealizuje nebo ho 
nerealizuje v�as nebo se podstatn� odklání od údaj� 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 koopera�ních partner� nevyužívá dota�ní prost�edky na ú�el 
použití stanovený ve smlouv� o poskytnutí dotace nebo obdobným zp�-
sobem poruší ú�elovou vázanost prost�edk� 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 pln�ní požadavk� a p�edpoklad� 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 neprodlen� 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 m�že se souhlasem Saské rozvojové banky pokra�ovat 
v projektu se zbylým projektovým partnerem / zbylými projektovými partne-
ry nebo s novým projektovým partnerem, resp. novými projektovými partne-
ry, pokud bude zajišt�na �ádná 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 koopera�ních partner� škoda následkem výpov�di 
smlouvy podle bodu 1, m�že požadovat náhradu vzniklé škody od toho ko-
opera�ního partnera, který zap�í�inil vznik d�vodu výpov�di smlouvy. Za 
škodu odpovídá i ten, kdo ji zp�sobil by� 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�ních prost�edk� od projektových partner�

1. V p�ípadech podle § 5 odst. 4, p�íp. § 9 odst. 3 (vymáhání prost�edk� Sas-
kou rozvojovou bankou po lead partnerovi) je projektový partner povinen 
neprodlen� vrátit obdržené dota�ní prost�edky 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 dota�ní prost�edky lead partnerovi, ru�í 
projektový partner ve vztahu k �lenskému státu, v n�mž má své sídlo6, ve 
výši dota�ních prost�edk�, které mají být vráceny zp�t. P�edchozí v�ta za-
kládá nárok �lenského státu v��i 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. / �eský projektový partner ru�í v��i �eské republice (zákon �. 40/1964 Sb., Ob�anský zákoník). N�mecký projektový partner ru�í v��i 
Svobodnému státu Sasko. 
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§ 12
Verzinsung der Rückforderung 

1. Der Rückforderungsbetrag ist zu verzinsen, und zwar 

§ 12 
Zúro�ení vymáhaných dlužných �ástek 

1. Vymáhaná dlužná �ástka se úro�í, 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 p�ípad� zahájení insolven�ního �ízení na majetek jednoho 
z koopera�ních partner� ode dne zahájení insolven�ního �ízení.

b) im Übrigen ab dem Tag der Auszahlung an den Lead-Partner. b) v ostatních p�ípadech ode dne vyplacení prost�edk� 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 �lánkem 147 odstavec 2 na�ízení 

(ES) �. 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�

Koopera�ní partne�i jsou povinni zajistit na základ� výzvy subjektu oprávn�-
ného ke kontrole p�edložení doklad� v originále. Originály doklad� se proto 
musí archivovat do 31. 12. 2030, pokud podle národního práva nebyla stano-
vena lh�ta delší. Ve výjime�ných p�ípadech lze se souhlasem Saské rozvojo-
vé banky originály doklad� skartovat po ukon�ení lh�ty ú�elového vázání pro-
st�edk�. 
Lead partner si vyžádá souhlas Saské rozvojové banky se skartací doklad�. 
O rozhodnutí informuje projektového partnera / projektové partnery. 
Pokud Saská rozvojová banka neud�lí souhlas se skartací originálních dokla-
d�, dohodnou se koopera�ní partne�i v rámci dodatku k této smlouv� na nové 
lh�t� pro archivaci doklad�. 

§ 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�ní povinnost 

1. Každý koopera�ní partner je povinen poskytovat informace o projektu Ev-
ropské unii, ve�ejným subjekt�m �eské republiky a Svobodného státu Sas-
ko, zapojeným do implementace programu, zejména Saské rozvojové ban-
ce, Centru pro regionální rozvoj �eské republiky a p�íslušným ve�ejným 
kontrolním a revizním orgán�m, jakož i pov��eným osobám t�chto subjek-
t�, a umožnit jim v pot�ebném rozsahu nahlížet do svých ú�etních doklad�
a doklad� o �innosti. 

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. Koopera�ní partne�i si jsou v�domi, že Saská rozvojová banka je v rámci 
svých úkol� popsaných v preambuli rovn�ž povinna poskytovat informace, 
a zbavují ji v tomto nezbytném rozsahu povinnosti ml�enlivosti.



62
0

06
  

0
7/

1
5 

   
 S

ei
te

 1
1

vo
n 

13

§ 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, p�íslušné ve�ejné orgány v �eské republice a ve Svobodném 
stát� Sasko, zejména p�íslušné kontrolní subjekty a jimi pov��ené osoby, ja-
kož i Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank – Förderbank) v rámci 
svých úkol� popsaných v preambuli, Centrum pro regionální rozvoj �eské re-
publiky a jím pov��ené osoby, jsou oprávn�ny provád�t u jednotlivých partner�
kontrolu �ádného využití prost�edk�. Tyto subjekty mají právo požadovat na-
hlédnutí do veškeré relevantní projektové dokumentace a po�izovat si kopie. 
Za tímto ú�elem ud�lují lead partner a projektový partner / projektoví partne�i 
kontrolním subjekt�m a osobám jimi pov��eným právo vstupu na své pozemky 
a do svých objekt�. 

§ 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 
Záv�re�ná ustanovení 

1. Je-li nebo stane-li se n�které z ustanovení této smlouvy úpln� nebo �ás-
te�n� neú�inným nebo neproveditelným, z�stává tím platnost ostatních 
ustanovení nedot�ena. Výše uvedené platí také p�i p�ípadném výskytu ne-
dostatku v právní úprav� této smlouvy. V t�chto p�ípadech se smluvní stra-
ny zavazují, že u�iní takovou dohodu nahrazující neú�inné ustanovení, ja-
kou by u�inily právn� p�ípustným zp�sobem, kdyby si byly v�domy neú�in-
nosti, resp. neproveditelnosti p�edm�tného ustanovení nebo nedostatku 
v právní úprav�. 

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

2. Veškeré zm�ny a dodatky k této smlouv� jsou ú�inné pouze tehdy, pokud 
byly p�ijaty v písemné podob�; zrušení povinnosti provád�t zm�ny pouze 
písemnou formou musí mít rovn�ž písemnou formu.

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

3. Tato smlouva podléhá právu státu, v n�mž má sídlo lead partner. Soudní 
p�íslušnost je Liberec, �eská republika. 

4. Dieser Vertrag tritt am Tage seiner Unterzeichnung in Kraft. 4. Tato smlouva nabývá platnosti a ú�innosti 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 z�ejmé, že není v�lí koope-
ra�ních partner� pokra�ovat 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 dopl�ujícími ustano-
veními sjednanými v § 17. Budou-li jednotlivá ustanovení v § 17 v rozporu 
s ustanoveními v § 1 až § 16, platí p�ednostn� ustanovení § 1 až § 16. 
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§ 17
Ergänzende Vereinbarungen (optional)

[an dieser Stelle können die Kooperationspartner ergänzende Regelungen 
vornehmen] 

§ 17 
Dopl�ující ujednání (volitelná)

[na tomto míst� mohou koopera�ní partne�i uvést dopl�ující ustanovení] 

Nicht relevant.  Nerelevantní.  

Unterzeichnung durch den Lead-Partner Podpis lead partnera

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel

Místo, datum, 
Podpis, razítko

Hrádek nad Nisou, 5. 10. 2015 Hrádek nad Nisou, 5. 10. 2015        

Name in Druckbuchstaben Jméno tiskacími písmeny 

Tibor Batthyány  Tibor Batthyány 

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

Projektpartner 1 Partner projektu 1

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel

Místo, datum, 
Podpis, razítko

Hrádek nad Nisou, 5. 10. 2015   Hrádek nad Nisou, 5. 10. 2015 

Name in Druckbuchstaben Jméno tiskacími písmeny 

Mgr. Josef Horinka  Mgr. Josef Horinka 

Für weitere Projektpartner kopieren Sie bitte die folgenden Zeilen und tragen die 
fortlaufende Nummer und die entsprechenden Daten ein.

Pro další projektové partnery zkopírujte prosím následující �ádky, pole ozna�te 
po�adovým �íslem a dopl�te p�íslušná data.
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Projektpartner 2 Projektový partner 2

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel

Místo, datum, 
Podpis, razítko

Hrádek nad Nisou, 5. 10. 2015 Hrádek nad Nisou, 5. 10. 2015 

Name in Druckbuchstaben Jméno tiskacími písmeny 

Thomas Zenker  Thomas Zenker 

Projektpartner 3 Projektový partner 3

Ort, Datum,  
Unterschrift, Stempel

Místo, datum, 
Podpis, razítko

Hrádek nad Nisou, 5. 10. 2015 Hrádek nad Nisou, 5. 10. 2015 

Name in Druckbuchstaben Jméno tiskacími písmeny 

Willem Riecke  Willem Riecke 
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Deutsch 

Vereinbarung zur Zusammenarbeit im Bereich 
des Brand- und Katastrophenschutzes 

zum Projekt 

4 Städte retten über die Grenze

�esky 

Dohoda o spolupráci v oblasti ochrany p�i 
požárech a katastrofách 

K projektu 

4 m�sta zachra�ují p�es hranice. 

                                                                                                                                                                                                                         
Europäische Union. Europäischer 
Fonds für regionale Entwicklung 
Evropská unie. Evropský fond pro 

regionální rozvoj. 
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Um die Sicherheit der Bevölkerung und Sachgüter in der Euroregion 
Neiße über das bereits erreichte Niveau hinaus gewährleisten zu 
können, wird durch die Stadtverwaltungen Liberec, Hradek n.N. 
Herrnhut und Zittau vereinbart, dass im Rahmen eines gemeinsamen 
internationalen Projektes die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
der Feuerwehren zur Gefahrenabwehr und Hilfeleistung erweitert 
wird.  

Dazu wird folgendes vereinbart: 
   

1. Die Feuerwehren der Städte Liberec, Hradek n.N. und Zittau 
praktizieren bereits eine langjährige grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit. Die Freiw. Feuerwehr der Stadt Herrnhut 
wird in dieses  System integriert. 

2. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bezieht sich 
insbesondere auf                                                             

a. Großeinsätze zur Brandbekämpfung auf dem 
Territorium, für das der jeweilige Projektpartner 
zuständig ist 

b. Einsätze zur technischen Hilfeleistung, bei denen die 
Spezialtechnik der Projektpartner erforderlich wird

c. Einsätze bei Havarien oder Katastrophen, die 
grenzüberschreitenden Charakter haben können, wie 
z.B. Waldbrände, Hochwasser, Schadstoffhavarien, 
Umweltgefährdungen 

d. Gemeinsame Durchführung von Ausbildung, 
Schulungen, Workshops und Einsatzübungen der 
Feuerwehrangehörigen 

e. Einbeziehung der Jugendfeuerwehrangehörigen durch 
gemeinsame Sommerprogramms und anderen 
Aktivitäten zur Unterstützung der Nachwuchsarbeit in 
den Feuerwehren 

f. Vorstellung der Einsatzfahrzeuge bei regionalen 
Ereignissen der Feuerwehren der Projektpartner, wie  

Aby bylo možné zajistit bezpe�nost obyvatelstva a majetku v 
Euroregionu Nisa nad rámec již dosažené úrovn�, domluvily se správy 
m�st Liberec, Hrádek n.N., Herrnhut a Žitava, že v rámci spole�ného 
mezinárodního projektu bude p�eshrani�ní spolupráce hasi�� pro 
odvrácení nebezpe�í a poskytnutí pomoci rozší�ena. 

Za tímto ú�elem se domlouvá následující: 

1. Hasi�ské sbory m�st Liberec, Hrádek n.N. a Žitava praktikují 
dlouholetou p�eshrani�ní spolupráci. Do tohoto systému bude 
integrován sbor dobrovolných hasi�� m�sta Herrnhut. 

2. P�eshrani�ní spolupráce se týká p�edevším na 

a. Významné zásahy p�i likvidaci požár� v oblasti p�sobnosti 
jednotlivých projektových partner�

b. Zásahy technické pomoci, p�i nichž je nutná speciální 
technika projektových partner�

c. Zásahy p�i haváriích nebo katastrofách, které mohou mít 
p�eshrani�ní charakter, jako nap�. lesní požáry, povodn�, 
havárie s nebezpe�nými/škodlivými látkami a situace 
ohrožení životního prost�edí 

d. Spole�ná realizace vzd�lávání, školení, workshop� a 
cvi�ení zásah� �len� hasi�ských jednotek 

e. Zapojení �len� hasi�ské mládeže formou spole�ného 
letního programu a ostatních aktivit, cílených na podporu 
práce s mládeží u hasi�ských jednotek 

f. Prezentace zásahových vozidel p�i regionálních akcích 
hasi�ských jednotek projektových partner�, jako nap�. 
výro�í hasi��, dny otev�ených dve�í nebo prezentace 
techniky s cílem zd�raznit ob�an�m p�eshrani�ní 
spolupráci. 
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z.B. Feuerwehrjubiläen, Tagen der offenen Tür oder 
Technikvorführungen, um den Bürgern die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu 
verdeutlichen. 

3. Beschaffung von erforderlicher Spezialtechnik welche das 
Einsatzspektrum der jeweiligen Partner ergänzt und im 
grenznahen Raum eingesetzt wird. Dazu werden diese 
Einsatzfahrzeuge in die jeweiligen Alarmierungs- und 
Ausrückerordnungen der beteiligten Partner eingearbeitet.  

4. Investive Maßnahmen an den Standorten der Feuerwehren, die 
dem Schutz der Technik und der Einsatzbereitschaft der 
Wehren dienen. 

5. Die Organisation der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
erfolgt durch die am Projekt beteiligten tschechischen Partner 
direkt mit den deutschen Partnern. Federführend sind die 
jeweiligen Leiter der Partnerfeuerwehren. 

6. Die Projektpartner, welche Hilfe bedürfen, alarmieren 
eigenständig, bzw. veranlassen über die zuständigen 
Leitstellen die Alarmierung der hilfeleistenden Projektpartner. 
Dazu sind die erforderlichen Daten (z.B. Telefonnummern, 
Ansprechpartner u.ä.) auszutauschen und geeignete 
zweisprachige Unterlagen zu erarbeiten. 

3. Po�ízení nezbytné speciální techniky, která doplní zásahové 
spektrum každého z partner� a bude využívána v p�íhrani�ním 
prostoru. Za tímto ú�elem budou tato zásahová vozidla 
zapracována do pravidel vyhlášení poplachu a výjezd�
zapojených partner�.  

4. Investi�ní opat�ení na stanovištích hasi�ských jednotek, která 
jsou ur�ena k ochran� techniky a zlepšení p�ipravenosti 
hasi�ské jednotky pro zásahy. 

5. Organizace p�eshrani�ní spolupráce probíhá prost�ednictvím 
zapojených �eských partner� p�ímo s n�meckými partnery. 
Rozhodující jsou vždy konkrétní velitelé partnerských 
jednotek. 

6. Projektoví partne�i, kte�í pot�ebují pomoc, alarmují samostatn�
nebo na�ídí alarmování projektových partner�, kte�í mají 
poskytnout pomoc, p�es odpovídající opera�ní st�ediska. Za 
tímto ú�elem je nutná vým�na nutných údaj� (nap�. telefonní 
�ísla, kontaktní osoby a.j.) a zpracovat vhodné dvoujazy�né 
podklady. 
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Stadt Zittau 
Thomas Zenker 

Oberbürgermeister 
Markt 1 

02763 Zittau 

Stadt Herrnhut 
Willem Riecke 
Bürgermeister 

Löbauer Str. 18 
02747 Herrnhut 

Statutární m�sto Liberec 
Tibor Batthyány, 

primátor statutárního m�sta Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59  Liberec 1 

M�sto Hrádek nad Nisou 
Mgr. Josef Horinka 

starosta m�sta 
Horní nám. 73 

463 34 Hrádek nad Nisou 
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Vyhlášení poplachu

Dodatek Konceptu p�eshrani�ní spolupráce  

Die Alarmierung

Ergänzung des Konzeptes für die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit  

1) Die Alarmierung der tschechischen Feuer-
wehren erfolgt durch die bestimmten Kon-
taktstellen der tschechischen und deutschen 
Projektpartner. (Anlage 1) 

1) Vyhlášení poplachu pro �eské hasi�ské 
sbory se uskute�ní cestou ur�ených kontakt-
ních míst �eských a n�meckých partner� pro-
jektu. (P�íloha �. 1) 

2) Die Kosten der Hilfeleistung, einschließ-
lich der Aufwendungen, die durch Ver-
brauch, Beschädigung, Zerstörung oder Ver-
lust von Ausrüstungsgegenständen entstehen, 
trägt die Hilfe leistende Gemeinde. Die Hilfe 
ersuchende Gemeinde kann auf eigenen 
Wunsch selbst für die entstehenden Kosten 
aufkommen. 

3) Die Mitglieder der Feuerwehren werden 
bei Bedarf während der Dauer ihres Einsat-
zes von der Hilfe ersuchenden Gemeinde auf 
deren Kosten logistisch versorgt, insbesonde-
re verpflegt, untergebracht und mit Betriebs-
gütern versorgt.  

2) Náklady, které vznikly v rámci poskytnutí 
pomoci, v�etn� výdaj� vzniklých v souvis-
losti s opot�ebováním, poškozením, zkázou 
nebo ztrátami vybavení a výstroje, nese obec 
poskytující pomoc. Obec žádající o pomoc 
m�že na vlastní p�ání uhradit výše uvedené 
náklady. 

3) Náklady na logistické zabezpe�ení, 
zejména náklady na stravování a ubytování 
p�íslušník� hasi�ských sbor�, a jiné provozní 
náklady zajistí v p�ípad� pot�eby po dobu 
nasazení obec, která zažádala o poskytnutí 
pomoci.  

4) Die Hilfe ersuchende Gemeinde verzichtet 
auf alle Entschädigungsansprüche gegen über 
der Hilfe leistenden Vertragspartner (Ge-
meinde) wegen eines Schadens an Vermö-
genswerten, wenn dieser von einem Angehö-
rigen der Feuerwehr im Zusammenhang mit 

4) Obec žádající o poskytnutí pomoci se z�í-
ká všech nárok� na náhradu škod vzniklých 
na majetku oproti smluvnímu partnerovi, 
který (obci, která) tuto pomoc poskytuje, 
když tyto škody zp�sobili p�íslušníci hasi�-
ských sbor� v souvislosti s poskytnutím po-
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der Hilfeleistung verursacht worden ist. Die-
ser Verzicht besteht nicht bei Vorsatz bzw. 
grober Fahrlässigkeit. 

5) Wird durch ein Mitglied der Feuerwehr 
der Hilfe leistenden Gemeinde im Zusam-
menhang mit der Hilfeleistung einem Dritten 
ein Schaden verursacht, so haftet für den 
Schaden auf deutscher Seite die um Hilfe 
ersuchende Gemeinde nach Maßgabe der 
Rechtsvorschriften, die im Fall eines durch 
einen Angehörigen einer eigenen Hilfsmann-
schaft verursachten Schadens Anwendung 
finden, auf tschechischer Seite der Staat. 
Die Haftungsfreistellung besteht nicht bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.  
Die an der Hilfeleistung beteiligten Ver-
tragspartner arbeiten bei der Erledigung von 
Schadensersatzansprüchen eng zusammen.  

moci. Toto z�eknutí se nárok� neplatí v p�í-
pad� úmyslu respektive hrubé nedbalosti.  

5) Zp�sobí-li �len hasi�ského sboru obce 
poskytující pomoc škodu t�etí osob�, pak ru�í 
za tuto škodu na n�mecké stran� obec žádají-
cí o pomoc podle pravidla právních p�edpis�, 
které jsou použity v p�ípad� zp�sobení škody 
p�íslušníkem vlastního zasahujícího sboru, na 
�eské stran� stát. 
Vyjmutí z odpov�dnosti není možné v p�ípa-
d� úmyslného zp�sobení škody nebo v p�ípa-
d� hrubé nedbalosti. 
 Výjimku p�edstavuje škoda, která byla zp�-
sobena v rámci opat�ení, které bylo nevyhnu-
telné ke zdolání požáru. Smluvní partne�i 
poskytující si pomoc úzce spolupracují p�i 
vy�izování nárok� na náhradu škody. 

6) Der Versicherungsschutz von Angehöri-
gen der Feuerwehr bei Verletzung und Tod 
richtet sich nach Maßgabe der Leistungsge-
setze, die für die Hilfe leistende Gemeinde 
Anwendung finden. 
Unaufschiebbare medizinische Hilfe soll 
gewährleistet werden. Für die Zeit des Auf-
enthaltes außerhalb des eigenen Staatsgebie-
tes und den Fall, dass Leistungen unverzüg-
lich erforderlich sind, findet das Abkommen 
der Bundesrepublik Deutschland und der 
Tschechischen Republik über die soziale 
Sicherheit vom 27. Juli 2001 (BGBl. II 2002, 
1128) und das Gesetz zu dem Abkommen 
vom 27. Juli 2001 zwischen der Bundesre-
publik Deutschland und der Tschechischen 
Republik über Soziale Sicherheit (BGBl. II 
2002, 1126) Anwendung. 

6) Pojistná ochrana osob �estn�/neplacen�
p�sobících v dobrovolných hasi�ských sbo-
rech se �ídí v p�ípad� zran�ní a smrti podle 
pravidla služebních právních p�edpis�, které 
se používají pro obci poskytující pomoc. 

Neodkladná léka�ská pomoc musí být zajiš-
t�na. Pro dobu pobytu mimo vlastní státní 
území a v p�ípad�, že jsou služby neodkladn�
nutné, je použita smlouva mezi Spolkovou 
republikou N�mecko a �eskou republikou o 
sociální jistot� ze dne 27. �ervence 2001 
(BGBl. II 2002, 1128) a zákon ke smlouv� z 
27. �ervna 2001 mezi Spolkovou republikou 
N�mecko a �eskou republikou o sociální 
jistot� (BGBl. II 2002, 1126).

7) Die Hilfe ersuchende Seite stellt der Hilfe 
leistenden Seite einen deren Landessprache 
mächtigen Dolmetscher (der tschechischen 
bzw. deutschen Sprache) zur Verfügung. Der 
Leiter der Hilfe leistenden Feuerwehr meldet 
sich bei der Ankunft am Einsatzort beim Ein-
satzleiter der Feuerwehr und befolgt seine 
Anweisungen.  

7) Strana žádající o poskytnutí pomoci zajiš-
�uje pro stranu poskytující pomoc tlumo�ní-
ka v jazyce jeho státu (v �eském nebo n�-
meckém jazyce). Velitel hasi�ského sboru, 
poskytujícího pomoc se p�i dostavení na mís-
to zásahu hlásí u vedení zásahu a p�i posky-
tování pomoci se �ídí jeho pokyny. 

8) Als Anlaufpunkt für die hilfeleistende 8) Jako zahajovací místo pro hasi�ské sbory 
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Feuerwehr wird das Gerätehaus der Hilfe 
ersuchenden Stadt festgelegt. Von dort wer-
den die Fahrzeuge zur Einsatzstelle gelotst. 

Die hilfeleistenden Einheiten verwenden 
Sondersignal (Martinshorn und blaue Rund-
umkennleuchten) 

poskytující pomoc je ur�ena hasi�ská zbroj-
nice obce vyžadující pomoc. Odtud budou 
vozidla dopravena na místo zásahu.  

Jednotky zasahující na základ� žádosti o po-
skytnutí pomoci používají speciální signál 
(zvukový signál a modrá výstražná sv�tla) 

Anlage 1 P�íloha 1 

Die CZ-Partnerleitstellen: Kontaktní místa �eských partner�: 

         
       Statutarische Stadt Liberec 

                     Tibor Batthyány , 
Oberbürgermeister der Stadt Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 

Tel. 00420 732 256 535 
E-mail: batthyany.tibor@magistrat.liberec.cz 

           Josef Hazi 
      Leiter der FF-Einheit Krásná Studánka

D�t�ichovská 268 
Liberec 31, 460 01 

Tel.: 00420 604 178 055 
E-mail: sdhkrasnastudanka@seznam.cz 

Statutární m�sto Liberec 

Tibor Batthyány,  
primátor statutárního m�sta Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 

Tel. 00420 732 256 535 
E-mail: batthyany.tibor@magistrat.liberec.cz 

Josef Hazi 
velitel JSDH Krásná Studánka 

D�t�ichovská 268 
Liberec 31, 460 01 

Tel.: 00420 604 178 055 
E-mail: sdhkrasnastudanka@seznam.cz 

Stadt Hrádek nad Nisou 

Mgr. Josef Horinka 
Bürgermeister 
Horní nám. 73 

463 34 Hrádek nad Nisou 
Tel: +420 602 646 654 

E-mail: horinka@muhradek.cz

Ing. Jaromír Mottl 
Leiter der FF-Einheit Hrádek nad Nisou 

Sokolská 454 
463 34 Hrádek nad Nisou 

Tel: +420 606 424 816 
E-mail: hasici.hradek@seznam.cz 

M�sto Hrádek nad Nisou 

Mgr. Josef Horinka 
starosta m�sta 
Horní nám. 73 

463 34 Hrádek nad Nisou 
tel: +420 602 646 654 

E-mail: horinka@muhradek.cz

Ing. Jaromír Mottl 
velitel JSDH Hrádek nad Nisou 

Sokolská 454 
463 34 Hrádek nad Nisou 

tel: +420 606 424 816 
E-mail: hasici.hradek@seznam.cz
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Deutschland:    
Große Kreisstadt Zittau – FMAZ 

Stadtverwaltung Zittau 
Oberbürgermeister Thomas Zenker 

Markt 1 
02763 Zittau 

Tel.: 0049 3583 752-101 
E-mail: t.zenker@zittau.de

Leiter der FF Zittau Lothar Reichbodt 
Freiwillige Feuerwehr 

Franz-Könitzer-Str. 9/11 
02763 Zittau 

Tel.: 0049 3583 752-444 
E-mail: l.reichbodt@zittau.de 

Stadtverwaltung Zittau 
Freiwillige Feuerwehr 

Franz-Könitzer-Str. 9/11 
02763 Zittau 

Tel.: 0049 3583 752 444 
Fax: 0049 3583 752-440 
E-mail: fmaz@zittau.de 

N�mecko:  
M�sto Zittau – �ídící centrum 

M�stský ú�ad Zittau 
primátor Thomas Zenker 

Markt 1 
02763 Zittau 

Tel.: 0049 3583 752-101 
E-mail: t.zenker@zittau.de

Velitel JSDH Zittau Lothar Reichbodt 
Dobrovolní hasi�i 

Franz-Könitzer-Str. 9/11 
02763 Zittau 

Tel.: 0049 3583 752 444 
E-mail: l.reichbodt@zittau.de 

M�stský ú�ad Zittau 
Dobrovolní hasi�i 

Franz-Könitzer-Str. 9/11 
02763 Zittau 

Tel.: 0049 3583 752 444 
Fax: 0049 3583 752-440 
E-mail: fmaz@zittau.de 

Stadt Herrnhut 

Stadtverwaltung Herrnhut 
Freiwillige Feuerwehr Stadt Herrnhut 

Ortsfeuerwehr Berthelsdorf 
Löbauer Str. 18 

 02747 Herrnhut  

Tel.: 0049 35873 3490 
E-mail: stadtamt@herrnhut.de 

André Henschel 
Ortswehrleiter Feuerwehr Berthelsdorf 

Feuerwehrgerätehaus Berthelsdorf 
Hauptstraße 40 

02747 Berthelsdorf 

Tel: 0049 1726 102092 
E-mail: owl-berthelsdorf@t-online.de 

M�sto Herrnhut 

M�stský ú�ad Herrnhut 
Dobrovolní hasi�i M�sto Herrnhut 

JSDH Berthelsdorf 
Löbauer Str. 18 
02747 Herrnhut 

Tel.: 0049 35873 3490 
E-mail: stadtamt@herrnhut.de 

  
André Henschel 

velitel JSDH Berthelsdorf 
hasi�ská zbrojnice Berthelsdorf 

Hauptstraße 40 
02747 Berthelsdorf 

Tel: 0049 1726 102092 
E-mail: owl-berthelsdorf@t-online.de 
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Anlage 2 P�íloha 2

Stichworte und Codes für die Anfor-
derung der grenzüberschreitenden Hilfe 

Mit Hilfe dieser Stichworte ist es möglich 
die Ausgangsinformation über die Art des 
Schadensfalles zu übermitteln und die gre-
nzüberschreitende Hilfe anzufordern. Um 
eine einfache Orientierung zu ermöglichen, 
wurden folgende Ziffern und Buchstaben 
ausgewählt. Diese stellen die üblichsten 
Schadensfälle dar und ermöglichen die 
Situation einfach zu beschreiben: 

Klí�ová slova a kódy pro vyžádání p�e-
shrani�ní pomoci 

Pomocí klí�ových slov lze sd�lit základní 
informaci o situaci a charakteru mimo�ád-
né události a požádat o p�eshrani�ní po-
moc. Pro snadnou orientaci byla zvolena 
následující �ísla a písmena, vystihující 
standardní mimo�ádné události a umožní 
situaci jednoduše popsat: 

EINSATZART:   
   
A  � Feuer 
B  � Technische Hilfeleistung 
     � Verkehrsunfall  

ZP�SOB  NASAZENÍ: 

A � požár 
B � poskytnutí technické pomoci 
    � dopravní nehoda  

     � Ölunfall auf dem Wasser                                   � olejová havárie na vod�
     � Ölunfall auf der Straße                           � olejová havárie na komunikaci 
     � Wasserpumpen                             � �erpání vody 
     � Höhenrettung               � záchrana ve výškách 
C  � Katastropheneinsatz            C�  zásah p�i katastrofách 

EINSATZTECHNIK: ZÁSAHOVÁ TECHNIKA: 

Fahrzeuge: 

1  � Löschgruppenfahrzeug (LF) 
2  � Tanklöschfahrzeug (TLF) 
3  � Drehleiter  (DLK 23/12) 
4  � Schlauchwagen (SW 30) 
5  � Gerätewagen Gefahrgut (GWG) 

Vozidla: 

1  � hasi�ský dopravní automobil (DA) 
2  � cisternová automobilová st�íka�ka (CAS) 
3  � automobilový žeb�ík (AZ) 
4  � hadicový automobil (HA) 
5  � technický nebo protiplynový automobil (TA  
         nebo PPLA)

Anhänger: 

 6 � Schaumbildneranhänger (450 l) 
 7 � Schadstoffanhänger 
 8 � Beleuchtungsanhänger (4 KW)                                       
 9 � Schlauchhänger
10� Hänger für die Arbeit auf dem Was-
ser 

P�ív�sy: 

6 � p�notvorný p�ív�s (450 l) 
7 � p�ív�s pro ekologické havárie 
8 � osv�tlovací p�ív�s (4 KW) 
9 � hadicový p�ív�s 
10� p�ív�s pro práci na vod�
11�práškový hasící p�ív�s (250 kg) 

11� Pulverlöschgerät (250 kg)       
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Sondertechnik / technische Ressourcen: 

12 � Schlauchboot  
13 � Motorkettensäge  
14 � Stromerzeuger 
15 � Pressluftatmer 
16 � Hebekissen 
17 � Chemieschutzanzug 
18 � Anzug für die Arbeit auf dem Wasser
19 � Ölbinder         
20 � Schmutzwasserpumpe 
          (elektrische, motorische) 
21 � Wärmebildkamera 
22 � Detektor – CO, H2S, O2,Methan 
23 � Hydraulisches Rettungsgerät 
24 �Motorsäge kreisförmige 
         (Metall, Beton, Rascue) 
25 � Hochflutsack (10 000 Stück) 
           

Speciální vybavení/technické prost�edky: 

12 � nafukovací �lun   
13 � �et�zová motorová pila 
14 � elektrocentrála 
15 � dýchací p�ístroj  
16 � zvedací vak  
17 � protichemický oblek  
18 � oblek pro práci na vod�
19 � sorbent (na olejové skvrny) 
20 � kalové �erpadlo 
          (elektrické, motorové) 
21 � termokamera 
22 � detektor – CO, H2S, O2, metan 
23 � hydraulické vyproš�ovací za�ízení 
24 � rozbrušovací agregát 
          (kov, beton, rascue) 
25 � protipovod�ový pytel (10 000 ks) 
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Anlage 3 / P�íloha 3 Musterformular zur Anforderung grenzüberschreitender 
Hilfe 

    Vzorový formulá� pro p�ivolání p�eshrani�ní pomoci 

ALARM / POPLACH
anfordernde Stelle / místo požadující pomoc                  
Liberec           
Hrádek nad Nisou 
Zittau  
Berthelsdorf (Herrnhut) 

A) BRAND / POŽÁR  
B) HILFELEISTUNG / POSKYTNUTÍ POMOCI  
Verkehrsunfall / dopravní nehoda                                 
Hochwasser/ / povodn�   
Gefahrguteinsatz (Gewässer) / ropné látky (na vod�) 
Sturm/Unwetter / v�trná smrš�
Wasserpumpen / �erpání vody     

C) KATASTROPHENEINSATZ / OSTATNÍ MIMO�ÁDNÉ 
UDÁLOSTI         
benötigte Technik / požadovaná technika: 

Treffpunkt / místo setkání: 
Grenzübergang / hrani�ní p�echod Zittau /Pojarów 
Grenzübergang B 178 neu / hrani�ní p�echod B 178 nový 
Feuerwache / hasi�ská zbrojnice       
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Anlage 4   /  P�íloha 4 

Beschreibung der Technik / Popis techniky 

1. Einsatzfahrzeuge / Zásahová vozidla: 

Kennzahl
�íslo 

Fahrzeug
Vozidlo 

Einsatzzweck
Ú�el nasazení 

Ausrüstung
Vybavení 

1 Löschfahrzeug 
LF  

automobilová st�í-
ka�ka 
AS 

Brandbekämpfung; 
technische Hilfeleistung 
(Besatzung 1:8) 

likvidace požáru; 
technická pomoc 
(posádka 1:8) 

Feuerlöschpumpe 16/8, 1600 l 
Löschwasser, 120 l Schaummittel, 
hydraulisches Rettungsgerät, 
Sprungretter 16 m, Seilwinde 10 
kN, Lichtmast, Stromerzeuger, 
Tauchpumpe, 2x Motorketten-
säge, Überdrucklüfter, Schie-
bleiter (12 m), 6x Pressluftatmer, 
Satz der Hebekissen 

požární �erpadlo 16/8, 1600 l vo-
da na hašení, 120 l p�nidla, hyd-
raulický vyproš�ovací nástroj, 
záchranná plachta 16 m, lanový 
naviják 10 kN, výsuvný osv�tlo-
vací stožár, elektrocentrála, po-
norné �erpadlo, 2x �et�zová moto-
rová pila, p�etlakový ventilátor, 
výsuvný žeb�ík (12 m), 6x tlako-
vý dýchací p�ístroj, sada zveda-
cích vak�  
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2 
Tanklöschfahrzeug
TLF  

cisternová auto-
mobilová st�íka�ka 
CAS 
15/4600/300/S2R 
CAS 20 MAN 
CAS 32 T 815 
CAS 32 T 148 

Brandbekämpfung 
(Besatzung 1:2) 
Technische Hilfeleistung
(Besatzung 1+2, 
1+3,1+5) 

likvidace požáru 
(posádka 1:2) 
technická pomoc 
(posádka 1+2, 1+3,1+5 ) 

Feuerlöschpumpe 20/10, 4000 – 
8300 l, Löschwasser, 200 l 
Schaummittel, Wasserwerfer, 
hydraulisches Rettungsgerät, Sei-
lwinde 10 kN, Lichtmast, Stro-
merzeuger, Tauchpumpe, 2x Mo-
torkettensäge, Überdrucklüfter, 
Schiebleiter (12 m), 6x Presslu-
ftatmer, Satz der Hebekissen 

požární �erpadlo 20/10, 4500 - 
8300 l, voda na hašení, 200 l p�-
nidla, vodní monitor, hydraulický 
vyproš�ovací nástroj, lanový na-
viják 10 kN, výsuvný osv�tlovací 
stožár, elektrocentrála, ponorné 
�erpadlo, 2x �et�zová motorová 
pila, p�etlakový ventilátor, výsuv-
ný žeb�ík (12 m), 6x tlakový dý-
chací p�ístroj, sada zvedacích 
vak�

3 
Drehleiter 
DLK 23/12 

automobilový žeb-
�ík  
AZ 30 MAN 

Menschenrettung 
Brandbekämpfung 
Hilfeleistung 
(Besatzung  1:2) 

záchrana osob 
likvidace požáru; 
technická pomoc 
(posádka 1:2) 

max. Höhe 30 m, Rettungskorb, 
Krankentrage am Korb, Stromer-
zeuger, Beleuchtungssatz, Was-
serwerfer am Korb, Motorketten-
säge 

max. výška 30 m, záchranný koš, 
nosítka v koši, elektrocentrála, 
osv�tlovací sada, vodní monitor v 
koši, �et�zová motorová pila 
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4 Gerätewagen – 
Logistik GW-L 2 

p�ístrojový v�z – 
Logistik GW-L 2 

Wechselcontainer für 
Verlegen von B-
Schlauchleitungen bzw. 
Beseitigung von Ho-
chwasser- und Unwetter-
schäden 
(Besatzung 1:2) 

vým�nný kontejner pro 
p�ekládání vedení B-
hadic nebo odstran�ní 
následk� povodn� nebo 
�ešení škod vlivem špat-
ného po�así  
(posádka 1:2) 

2000 m B-Schläuche in 6 
Wechselcontainern, 
Schmutzwasserpumpe; 2x Elek-
trotauchpumpe; 8x Schwimmwes-
te; Schlauchüberführung für 2 B- 
Schläuche; Lichtmast; Power 
Moon (Ballon zum Ausleuchten); 
Motorkettensäge; 2x Tragkraft-
spritzen PFPN 10-1000; 1x Stro-
merzeuger BSKA 11; Arbeit-
splattform 

2000 m B-hadic v 6 vým�nných 
kontejnerech, kalové �erpadlo, 2x 
elektrické ponorné �erpadlo; 8x 
záchranná vesta; hadicová spojka 
pro 2 B-hadice; výsuvný osv�tlo-
vací stožár; Power Moon (balón 
na zasv�tlení); �et�zová motorová 
pila; 2x p�enosné motorové st�í-
ka�ky PFPN 10-1000; elektrocen-
trála BSKA 11; pracovní plošina  

5 Gerätewagen Ge-
fahrgut GWG 
TA 

p�ístrojový v�z pro 
nebezpe�né látky 
GWG TA 

Hilfeleistung bei 
Unfällen oder Havarien 
mit Gefahrstoffen 
(Besatzung  1:1) 

poskytování pomoci p�i 
nehodách a haváriích 
nebezpe�ných látek  
(posádka 1:1) 

4x Chemikalienschutzanzug, Ma-
terial zum Abdichten von Lec-
kagen, Material zum Auffangen 
von geringen Mengen Gefahrs-
toffen, Umfüllpumpe, 
Messgeräte, 2x Pressluftatmer 
im Anhänger: Ölsperre für Ge-
wässer 

4x protichemický oblek, materiál 
k izolování uniklých látek, mate-
riál k zachycení i nepatrného 
množství nebezpe�ných látek, 
p�e�erpávací �erpadlo, m��icí 
p�ístroje, 2x vzduchové dýchací 
p�ístroje 
v p�ív�su: norná st�na pro vodní 
toky 
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2. Anhängefahrzeuge / p�ív�sy 

3. Sondertechnik / technische Ressourcen/ speciální vybavení / technické pro-
st�edky: 

Kennzahl
�íslo 

Geräte
Za�ízení - p�ístroje 

verfügbare Menge
po�et k dispozici 

12 Schlauchboot 
nafukovací �lun 

                    1 

13 Motorkettensäge 
�et�zová motorová pila 

                    7 

14 Stromerzeuger 
elektrocentrála 

                    3 

Kennzahl
�íslo 

Fahrzeug
Vozidlo 

Einsatzzweck
Ú�el nasazení 

Ausrüstung
Vybavení 

6 
Schaumbildner- 
anhänger 
SBA 4,5 

p�ív�s s p�nidlem 
SBA 4,5 

Bereitstellung von 
450 Liter Schaummittel 

k dispozici 
450 l p�nidla 

450 l Schaummittel, 
Mittelschaumrohr, 
Schwerschaumrohr 

450 l p�nidla, 
proudnice na st�ední p�nu, 
proudnice na t�žkou p�nu 

7 
Schadstoffanhänger 

p�ív�s pro nebezpe�-
né látky 

zum Umfüllen und 
Abdichten von Gefahrgut 
bei Unfällen oder Havarien 

k p�e�erpání a odizolování 
nebezpe�ného nákladu p�i 
nehodách nebo haváriích 

Gefahrgutumfüllpumpe, Lec-
kdichtkissen, Gullydichtkissen 

p�e�erpávací �erpadlo pro nebez-
pe�né látky, t�snící záplata v p�ípa-
d� pr�saku/úniku, kanálová ucpáv-
ka 

8 
Beleuchtungs- 
Anhänger 

osv�tlovací p�ív�s 

Ausleuchten von 
Einsatzstellen 

osv�tlování místa zásahu 

Stromerzeuger 4 KW, 
4x Halogenstrahler 

elektrocentrála 4 KW, 
4x halogenový sv�tlomet 

9 
Schlauchhänger

Hadicový p�ív�s 

600 m Schläuche für Lan-
gstreckentransport von 
Wasser

600 m hadic pro dálkovou 
dopravu vody 

35x Schläuche B 75, Splitter , 4x 
Schläuche C 52

35x hadice B 75, rozd�lova�, 4x 
hadice C 52 

10 Hänger für die Ar-
beit auf dem Wasser 

p�ív�s pro práci na 
vod�

Trailer mit einem 
Schlauchboot und andere 
Ausrüstung für Rettungsar-
beiten auf dem Wasser

p�ív�s s �lunem a dalším 
vybavením pro záchranné 
práce na vod�

Schlauchboot mit Außenbordmotor, 
6x Paddeln , 6x Schwimmweste, 6x 
Helm, 2x Anzug für die Arbeit auf 
dem Wasser, Materialien für 
Rettung der Menschen

�lun s p�ív�sným motorem, 6x pád-
lo, 6x záchranná vesta, 6x p�ilba, 
2x oblek pro práci na vod�, materi-
ál pro záchranu osob 

11 Pulverlöschgerät 
PG 250 

práškový hasicí p�í-
stroj PG 250 

Bereitstellung von 
250 kg ABC Löschpulver 

k dispozici 250 kg ABC-
hasícího prášku 

250 kg ABC Pulver mit 2 Pulver-
rohren 

250 kg ABC-prášku se 2 práško-
vými proudnicemi 
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15 Pressluftatmer 
vzduchový dýchací p�í-
stroj 

                  30 

16 Hebekissen 
zvedací vak 

             1 Satz 
             1 sada 

17 Chemikalienschutzanzug 
protichemický oblek 

                  8 

18 Anzug für die Arbeit auf 
dem Wasser 
oblek pro práci na vod�

                  2 

19 Ölbindemittel 
sorbent (pro olejové havá-
rie) 

             300 kg 

20 Schmutzwasserpumpe 
kalové �erpadlo 

                    3 

21 Wärmebildkamera 
termokamera 

                    1 

22 Detektor – CO, H2S, O2, 

Methan 
detektor – CO, H2S, O2, 

metan 

                    2 

23 Hydraulisches 
Rettunsgerät 
hydraulické vyproš�ovací 
za�ízení 

                   1 

24 Motorsäge kreisförmige 
(Metall, Beton, Rascue) 
rozbrušovací agregát 
(kov, beton, rascue) 

                   2 

25 Hochflutsack 
protipovod�ový pytel  

          (10 000 x) 
          (10 000 x)          
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Aufstellung der neu zu beschaffenen Fahrzeuge / Specifikace nov� po�izovaných vozidel 

Projektpartner 
partner projektu 

Fahrzeug 
vozidlo 

Kurzbezeichn
ung 
stru�né 
ozna�ení 

Spezielle Ausstattung 
speciální vybavení 

Besatzung 
posádka 

Liberec dopravní 
automobil, 
speciáln� vybavený 
pro zásahy p�i 
povodních 

Transportfahrzeug 
mit spezieller 
Ausstattung für 
Hochwassereinsätz
e

DA L1 Z 
LF 

lanový naviják 6 kN, výsuvný osv�tlovací stožár, elektrocentrála 4 kW, 2x 
�et�zová motorové pila, 4x p�etlakový dýchací p�ístroj, kalové �erpadlo 
elektrické, kalové �erpadlo benzínové, plovoucí �erpadlo, motorová 
st�íka�ka, protipovod�ové pytle, dekontamina�ní sada, sada pro likvidaci 
ropných látek /sorbenty, záchytné sorp�ní rohože, kanálové ucpávky/ 

Seilwinde 6 kN , Teleskop-Lichtmast, Stromerzeuger, 4 kW, 2x 
Motorkettensäge, 4x Pressluftatmer, Elektroschlammpumpe, 
Benzinschlammpumpe, Schwimmpumpe, Kraftspritzen, Hochflutsäcke, 
Satz für Dekontamination, Satz für Beseitigung von Erdölsubstanzen / 
Ölbindemittel, Ölbindematten, Gullydichtkissen

1+8 

rychlý technický 
zásahový 
automobil 

Schneller 
technischer 
Einsatzfahrzeug

TA 1/VEA 
GWG 

lanový naviják 6 kN, �et�zová pila, 2x dýchací p�ístroj, hasicí p�ístroje,  
lékárna, vyproš�ovací univerzální nástroj, skládací žeb�ík

Seilwinde 6 kN,  Motorkettensäge, 2x Pressluftatmer, Feuerlöscher, 
Verbandkasten, universelles Rettungsgerät, Klappleiter

1+4 

p�ív�s pro práci na 
vod�

Anhänger für die 
Arbeit auf dem 

 p�ív�s s �lunem a dalším vybavením pro záchranné práce na vod�
raft, 6x pádlo, 6x záchranná vesta, 6x p�ilba, 4x oblek pro práci na vod�, 
materiál pro záchranu osob

Anhänger mit Boot und weiterer Ausrüstung für Rettungsarbeiten auf dem 
Wasser, Raft, 6x Paddeln, 6x Schwimmweste, 6x Helm, 4x Anzug für die 
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Wasser Arbeit auf dem Wasser, Material für die Rettung der Menschen 

Hrádek nad 
Nisou 

nosi� kontejner�

Containerträger 

 provedení 8x8, posádka 1+2 
hydraulické natahovací za�ízení pro kontejnery – 14 000 kg, max. dosah 
háku 9-10 m s nosností 1 000 kg 
elektrický lanový naviják s tažnou silou min. 6 000 kg v p�ímém sm�ru 
minimální brodivost ve vod� – 1 000 – 2 000 mm 
osv�tlení nástavby pro práci za snížených sv�tlených podmínek 
p�enosný žeb�ík pro p�ístup do p�evážených kontejner�
provedení nosi�e kompatibilní s HZS Libereckého kraje 

Ausführung 8x8, Besatzung 1+2 
Hydraulische Aufziehvorrichtung für die Containers – 14 000 kg, 
maximale Erreichbarkeit des Hackens 9-10 m mit der Tragkraft 1 000 kg 
Elektrische Seilwinde mit der Zugkraft min. 6 000 kg i direkter Richtung 
Minimale Tauchweite – 1 000 – 2 000 mm 
Beleuchtung des Aufbaues für die Arbeit mit schlechten Lichtverhältnisse  
Mobile Leite für die Erschließung von transportierten Containern 
Ausführung des Containerträgers muss kompatibel mit dem 
Rettungsdienst der Liberec-Bezirksverwaltung 

1+2 

hasicí kontejner 

Löschcontainer 

 nezávislý provoz na nosi�i kontejner�
objem nádrže na vodu min. 7 000 l 
objem nádrže na p�nu min 750 l 
motorové benzínové �erpadlo na vodu p�enosné – min. 1 900 l/min 
elektrocentrála 3x230V/400 V 50 Hz, krytí min. IP 54, hlídání izola�ního 
odporu, min. výkon 6kW s osv�tlovací soupravou (výsuvný stativ v�. 
reflektor�) 
p�notvorné p�íslušenství 
technické prost�edky pro hasební zásah 
technické prost�edky pro �erpání vody 
p�izp�sobení pro práci na nosi�i kontejner�

vom Containerträger unabhängiger Betrieb 
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Volumen des Wasserbehälters min. 7 000 l 
Volumen des Schaumbehälters min. 750 l 
Mobile Motorbenzinpumpe – min 1 900 l/ Min. 
Stromerzeuger 3x230V/400 V 50 Hz, Deckung min. IP 54, Überwachung 
des Isolationswiderstandes, min. Leistung 6kW mit dem Beleuchtungssatz 
(teleskopischer Stativ incl. Scheinwerfer) 
Zubehör für die Schaumherstellung 
Technische Mittel für Löscheinsatz 
Technische Mittel zur Wasserförderung 
Anpassung für die Arbeit am Containerträger 

kontejner pro sypké 
materiály  

Container für 
Schüttgut 

 kontejner na sypké materiály (písek, št�rk) 
kotvící místa pro p�evoz kolového smykového naklada�e 
otevírací zadní �elo do stran (otev�ení o 270 st.) 

Container für Schüttgut (Sand, Kies) 
Ankerstellen für den Transport des Schubverladers 
Hinterteil seitlich zu öffnen (Öffnung um 270 Grad)

kontejner nákladní 
s plachtou  
AB-Roll mit der 
Segel 

 pro p�epravu humanitárních prost�edk�
výška plachty od dna nástavby min 1 800 mm 
kotvící místa pro uvazování p�evážených b�emen 
kotvící prost�edky 
pevná p�ední st�na 
odnímatelná plachta 
odnímatelní bo�nice 

für den Transport der humanitären Hilfe 
Höhe der Segel vom Anbauboden min. 1 800 mm 
Ankerstellen für die Festigung der transportierten Tracht 
Ankervorrichtungen 
Feste Frontwand 
Abnehmbare Segel 
Abnehmbare Seitenwände 
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 p�ív�sný vozík pro 
�ešení únik�
ropných látek na 
vodních hladinách 
v�. p�íslušenství 

Anhänger für die 
Beseitigung von 
Erdölstoffen auf 
der Wasserfläche 
mit Zubehör 

 transport norných st�n 
elektrocentrála 1x 230V 50 Hz s hlídáním izola�ního odporu, krytí min. IP 
54, o min. výkonu min. 4 kW v�. osv�tlovací soupravy (2x stativ, 4x 
reflektory, 2x prodlužovací kabely 50 m, na malém navijáku, krytí min. IP 
55) 
norné st�ny 60 m 
sorp�ní hady 60 m 
kotvící prvky pro norné st�ny 
hydrofobní sorp�ní materiál 
pracovní ná�adí pro práci v terénu 

Transport von Ölsperren 
Stromerzeuger 1x 230V 50 Hz mit der Überwachung des 
Isolationswiderstandes, Deckung min. IP 54, min. Leistung 4 kW incl. des 
Beleuchtungssatzes (2x Stativ, 4x Scheinwerfer, 2x Verlängerungskabel 
50 m, auf kleinem Wickler, Deckung min. IP 55) 
Ölsperren 60 m 
Ölbindemittelschlangen 60 m 
Ankervorrichtungen für Ölsperren 
Wasserabstoßendes Ölbindematerial 
Arbeitswerkzeuge für die Arbeit im Gelände 

 osv�tlovací LED 
soupravy 

LED-
Beleuchtungssätze 

 2x sada 
- LED provedení 
- výsuvný stožár do výšky min. 3 m  
- elektrocentrála o min. výkonu 3 kW, 1x230 V 50 Hz, krytí min. IP 54 
- kotvící lana 
- prodlužovací kabel min. 50m, 1fázový, krytí min. IP 54  

2x Satz 
- LED-Ausführung 
- teleskopisches Mast, Höhe: min. 3 m  
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- Stromerzeuger mit min. Leistung 3 kW, 1x230 V 50 Hz, Deckung min. 
IP 54 
- Ankerseile 
- Verlängerungskabel min. 50 m, 1Phase, Deckung min. IP 54  

 rekontrukce CAS 
32 T 815 

Rekonstruktion des 
Tanklöschwagens 
CAS 32 T 815 

 rekonstrukce:  
- podvozkové �ásti 
- vým�na elektroinstalace  
- vým�na kabiny 
- vým�na úložných prvk� víceú�elové nástavby 
- osv�tlovací souprava v LED provedení, krytí min. IP 55 
- kontrola a oprava �erpadla na vodu 
- nové pneumatiky (6 x) 
- vým�na sv�tleného a zvukového výstražného za�ízení  
- nový lak v�. polepení vozidla 
- vým�na vadných a zkorodovaných kovových sou�ástí víceú�elové 
nástavby 
- kontrola motoru v�. jeho p�et�sn�ní,  
- kontrola p�evodové sk�ín� a hnaných h�ídelí a diferenciál�, pop�. jejich 
oprava nebo vým�na 
- nová palivová nádrž 
- vým�na vzduchových rozvod� vozidla a víceú�elové nástavby 
- vým�na armatur �erpadla 

Rekonstruktion:  
- Fahrgestell 
- Austausch der Elektroleitung 
- Austausch der Kabine 
- Austausch von Ladeelementen des Mehrzweckanbaues 
- Beleuchtungssatz in LED-Ausführung, Deckung min. IP 55 
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- Kontrolle und Reparatur der Wasserpumpe 
- neue Reifen (6 x) 
- Austausch der Licht- und Tonwarnvorrichtung 
- neuer Lack incl. des Beklebens des Fahrzeuges 
- Austausch von beschädigten und gerosteten Teilen des 
Mehrzweckanbaues  
- Kontrolle des Motors incl. Austausch der Dichtungen,  
- Kontrolle des Getriebehauses und Laufwellen und der Auslaufgetriebe, 
Reparatur oder Austausch 
- neuer Tank 
- Austausch von Luftleitungen des Fahrzeuges und des 
Mehrzweckanbaues  
- Austausch der Pumpenarmatur 

 suché obleky 
URSUIT pro práci 
na vod�

URSUIT-Anzüge 
für die Arbeit auf 
dem Wasser 

 4 x 
reflexní prvky 
vodot�sný zip 
vypoušt�cí otvor 
p�íslušenství – neoprénová kukla 
neoprénové rukavice s protiskluzovou úpravou 
ozna�ení Hasi�i na zádech 
certifikovaná záchranná vesta 
n�ž v pouzd�e 
bodce pro záchranné práce na ledu 

4 x 
Reflexionselemente 
Wasserabweichender Reißverschluss 
Ablassventil 
Zubehör 
Neoprenschutzhaube 
Neoprenhandschuhe mit Antigleitbeschichtung 
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Bezeichnung „Feuerwehr“ am Rücken 
Zertifizierte Rettungsweste 
Messer in der Hülle 
Stecher für die Rettung am Eis 

 raftový �lun 

Schlauchboot 

 pro 6 osob 
vyztužené dno proti mechanickému poškození 
„zrcadlo“ pro uchycení lodního motoru 
vyztužená spodní �ást lodi proti p�ekážkám ve vod�
2 x plovoucí pracovní lano min. délky 30 m 

für 6 Personen 
befestigter Boden – gegen mechanische Beschädigung 
„Spiegel“ zur Befestigung des Bootsmotors 
befestigter Unterteil – gegen Hindernissen im Wasser 
2 x Schwimmseil mit min. Länge von 30 m 

 protipovod�ové 
zábrany 

Hochwasserschutzs
perren 

 dvoukomorové protipovod�ové pytle na písek - 10 000 x 
plnící stojan na dvoukomorové pytle 

Zweikammerhochwasserschutzsäcke für Sand - 10 000 x
Füllgestell für Zweikammersäcke 

 protipovod�ový 
p�íst�ešek 

Hochwasserschutzh
angar 

 uložení  
- kontejnerového systému 
- smykového kolového naklada�e 
- 5-10 t písku na pytlování – oploceno 
- cca 1000 x dvoukomorové pytle s pískem 
pevná podlaha, zadní strana s plného materiálu 
napojení na el. instalaci – osv�tlení, zásuvky 
demontovatelný 
rozm�ry š x v x h - 22 x 4,5 x 5 m 
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zur Lagerung  
- des Containersystems 
- des Schubverladers 
- 5-10 t Sand zur Füllung der Säcke – mit Zaun 
- ca. 1000 x Zweikammersäcke mit Sand 
Fester Boden, Hinterteil aus einem durchsichtigen Material 
Anschluss auf Elektroleitung – Beleuchtung, Steckdosen 
demontierbar 
Maßstäbe - 22 m x 4,5 m x 5 m (Breite x Höhe x Tiefe) 

Zittau Drehleiter 

automobilový 
žeb�ík 

DLA (K) 23 – 
12 
mit 
Gelenkarm 

Max. Höhe 32 m; Rettungskorb; Krankentrage am Korb; Stromerzeuger, 
Beleuchtungssatz, Wasserwerfer am Korb, Motorkettensäge; Drucklüfter; 
Sprungpolster 

Max. výška 32 m, záchranný koš, zdravotnická nosítka v koši, 
elektrocentrála, osv�tlovací sada, vodní monitor v koši, �et�zová motorová 
pila, tlakový ventilátor, seskoková matrace 

1 / 2 

Herrnhut / 
Berthelsdorf 

Einsatzleitfahrzeug
/ 
Mehrzweckfahrzeu
g 

zásahové vozidlo / 
víceú�elové 
vozidlo 

ELW / MZF Funktechnik, Lichtmast, Material Wechselcontainer (Hochwasser, 
Umweltkatastrophen), Personentransport 

Komunika�ní technika, výsuvný osv�tlovací stožár, vym�nitelný kontejner 
(ekologické havárie, povodn�), doprava osob 

1:7 
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Dopl�ující informace k bodu ZM �. 14 (P�íloha �. 3.4) 

1. VEA L2Z velitelské vozidlo /vozidlo rychlého zásahu/     

základní cena podvozku cca 800.000,-  
4*4, diesel, provedení 5 míst k sezení + valníková korba zakrytá
(celoro�ní pneu /M+S/, tažné za�ízení 3500kg, zakrytí spodku motoru a p�evodovky, nášlapy, 
zvýšená brodivost a sv�tlost, VRZ + oranžová alej, p�ídavný maják v zadu, p�ední výstražná 
sv�tla v masce, polep vozidla dle 53/2000, mlhovky, osv�tlení vestavby, výsuvné plato v 
korb� na p�íslušenství s nosností cca 200 kg, 2 ks bo�ních dví�ek korby, vestavba 
p�íslušenství)
P�íslušenství vlastní
RHP vodní 1 lano 30m statické 1 

RHP práškový 2 lano 30m pracovní 1 

VRVN + úvazky 1 Svítilna  led 2 

Sekyra  1 RDST  2 

RHP sn�hový 2kg 1 Skládací žeb�ík 1 

Sorbent+nádoba 1 Kužel výstražný 1 

Zenijní lopatka 1 Rukavice sterilní 10 ks 

  (dle 53/2000 vyhl)  

P�íslušenství po�izované 

název cena poznámky

Transsportní plachta 2500 Nosítka  

Dýchací p�ístroj 70000 1 ks set 35000,-  

Naviják na vozidlo min 3,5t 50000 Pevná montáž+ kladka ks + 
úvazky 2 ks 

Lékárna batoh 5000 HZS I nebo II 

M�P  25000 +lopatka+kanystr+�et�z lišta 

Holigan pá�idlo 8000 speciální pá�idlo 

Univerzální vypr. nástroj  220000 Nástroj + náhr aku 

RDST vozidlová+ru�ní dig. 30000 á 15000,- ks 

Lano 2500 Lano 30 m statické+vak 

Osv�tlovací led souprava 11000 souprava + stativ+aku náhr. 

P�ilbyzásahové 50000 P�ilba á 10000,- ks 

Maska kandahár 16000 8000 á ks 

Vyvád�cí maska  10000 Maska + vývod na DT 

Celkem po�izovaná výbava 500000

Celkem vozidlo+ výbava 1.300.000,- K� 1imit 1,3
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2. DA 15 L1Z dopravní automobil /speciální dopravní automobil/ 

Základní cena  podvozku 1.400.000,- ,pohon 4*2, 9 míst k sezení ,diesel.
( sezení 3-3 naproti 3, ESP, ABS, ASR, mlhovky + p�isv�cování p�i zatá�ení, VRZ +oranžová 
alej, p�ídavné výstražné osv�tlení v zadu min 2 ks , p�ední výstražná sv�tla v masce min 2 ks, 
tažné za�ízení 3500,- kg, ochrana motoru a p�evodovky, zvýšená sv�tlost, zvýšená nostnost 
zadních per, celoro�ní pneu (M+S), polep vozidla dle 53/2000, osv�tlení kolem  a uvnit�
vozidla, osv�tlení vestavby, pochozí st�eha+výstup na zadních dve�ích P+osv�tlení, nezávislé 
topení, prosklené boky osádky, zadní dve�e otevíratelné 270 stup��, otvírání dve�í u osádky 
pouze na pravé stran� s možností otev�ení okna, klimatizace, el. vyh�ívání zrcátek a ovládání 
p�edních oken, odv�trávání vestavby, vestavba p�íslušenství, 2 ks spodních plat nosnost cca 
200 kg, druha plata 2 ksnosnost cca 150)  

P�íslušenství vlastní
Název ks Název  ks

Hadice B 20m 8 Savice 110/2,5 2 

Hadice C  20m 8 Savice 110/1,6 4 

Hadice B 5m 1 Proudnice Turbo PH 2 

PS 15 Tohatsu/PS 12 1 Proudnice mlhová 1 

Sací koš 1 Proudnice pl.s uzáv. 2 

Plovoucí koš 1 Proudnice komb. 1 

Trhací hák 1 RHP sn�hový 10kg 1 

P�ejezdové m�stky 2 RHP práškový 6kg 2 

Žeb�ík  4 RHP sn�hový 2kg 1 

VRVN 1 Rozd�lova� 1 

Stativ s halogeny  1 Sb�ra� 1 

Cívka prolužovací 2 Sk�í�ka s nástroji el. 1 

Hydrantový nástavec 1 (+klí�) Sk�í�ka s nástroji 1 

St�iha� svorník� 1 Lopata 2 

Klí�e na spojky  4 Vidle+kopá� 2 

Sekyra fiskars 1 Rý� 1 

Posypový vozík 1 Sekeromotyka 1 

P�echodky B/C 3 Cestá�ské košt� 2 

  Rukavice sterilní 10 ks 

  + ost .dle 53/2000  
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P�íslušenství po�izované
název cena poznámky

Kalové �erpadlo  16500 + savice a koš 

Dýchací p�ístroj DT 140000 4 ks á 35000,- 

Naviják na vozidlo 3500kg 50000 Pevná mon.+ kladky2 ks +uv. 

Nosítka páte�ová deska 12000 2 ks á 6000 

Morová pila 25000 lopatka+náhr �et�zy+lišta 

Pá�idlo 16000 Univerzální pá�idlo 2 ks 

Rozbrušovací pila  25000 +kotou�e(rescue,kov) 

Lékarna batoh 10000 2 ks  

Náhradní lahve 6 L 16000 2 ks á 8000 

Vyvád�cí masky+ vývody 40000 4 ks á 10000 

Maska  k DT kandahár 64000 8 ks á 8000 

Rozbíje� a �eza� skla 7000

Sada klín�  8000 sada 

P�etlakový ventil 14000 klasický 

RDST vozidlová  15000

RDST ru�ní analog/digital 30000 á 15000 ks 

Elektrocentrála 30000 Min 4 kW a více 

Kanálový krtek 2000

P�im�šova�  5000 P�im�šova� + kartuše 

Proudnice Rambojet  13000 + kartuše 

P�ilba zásahová   90000 9 ks á 10000,- 

P�ilba na technické zásahy Ka 31500  9 ks 3500 á ks 

Rozpínák 230000  + náhr hroty a úvazky  

N�žky  185000 + náhr. Aku1 ks 

Osv�tlovací nsouprava LED  25000

  

  

Výbava celkem 1.100.000,-

Celkem vozidlo+ výbava 2.500.000,- 2,5 limit
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3. P�ív�s pro práci na vod�

p�ív�s (podvozek) do 750 kg bez brzdy s op�rným kolem cca 40.000,- K�

P�íslušenství po�izované 

název cena poznámky

Transsportní plachta 2300 Nosítka  

�lun  47000

Pádlo 5600 7 á 800 

Záchranný kruh,pytlík házecí 2000

Vesty záchranné  14700 7 á 2100 

Suchý oblek  82800 6 á 13800 

Lana + úvazky+ sedák 5600

výbava 40000

celkem 200000 Limit 200
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