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         íloha . 1 RM . 124/2012 
Ministerstvo pro místní rozvoj       

.j.: MMR-33022/2012-52         
 

117D913 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 

Zásady podprogramu pro poskytování dotací na obnovu majetku  
postiženého živelní pohromou v roce 2012  

(dále jen Zásady podprogramu) 

Správce podprogramu:  Ministerstvo pro místní rozvoj    

Ur ená banka:   UniCredit Bank Czech Republic a.s.  

1. Cíl podpory  

Cílem podprogramu je p isp t prost ednictvím dotace z rozpo tové kapitoly Ministerstva pro místní 
rozvoj (dále jen ministerstvo) k obnov  základních funkcí v území zabezpe ovaných v p sobnosti 
územních samosprávných celk  a tím odstranit nebo omezit možné d sledky pohrom spo ívající 
v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu ve ejné správy. 

2. Vymezení p íjemce podpory 

astníkem podprogramu jsou obce, svazky obcí a kraje postižené živelní pohromou v roce 2012, 
pokud pro jejich území v jejím d sledku podle zákona . 12/2002 Sb., o státní pomoci p i obnov  
území: 

byl vyhlášen stav nebezpe í nebo nouzový stav – dota ní titul . 1,  
nebyl vyhlášen stav nebezpe í nebo nouzový stav – dota ní titul . 2. 

3. Forma podpory  

3.1 Podpora se poskytuje jako systémová investi ní nebo neinvesti ní ú elová dotace (dále jen dotace).  

Investi ní dotace je dotace na investi ní akci, jejíž náklady jsou spojené s po ízením majetku nebo 
s jeho obnovou, p i níž je majetek zhodnocován, p ípadn  i s náklady na údržbu a opravu majetku, 
pokud jsou sou ástí investi ní akce. 

Neinvesti ní dotace je dotace na neinvesti ní akci, jejíž náklady jsou spojené s údržbou a opravou 
majetku, nedochází-li ke zhodnocování majetku.  

3.2 edm tnou akci není možné dotovat soub žn  z jiných program , podprogram  nebo dota ních titul  
ve ejných rozpo . 

4. Výše podpory 

4.1 Dota ní titul . 1  

4.1.1  Obcím a svazk m obcí bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až 
do výše 90 % skute  vynaložených uznatelných p ímých náklad  akce.  

4.1.2 Kraj m bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 50 % 
skute  vynaložených uznatelných p ímých náklad  akce.  
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4.1.3 Akce musí být zahrnuta v seznamu škod zpracovaném dle § 3 odst. 1 zákona . 12/2002 Sb., o státní 
pomoci p i obnov  území, ve zn ní zákona . 347/2005 Sb., zpracovaném po ukon ení stavu 
nebezpe í. 

4.1.4 V p ípad , že výše vlastních náklad  všech akcí obce p esáhne 25 % rozpo tu obce v roce 2012, 
že obec požádat ministra pro místní rozvoj o výjimku na úhradu 100 % vynaložených uznatelných 

ímých náklad  akce. 

4.2 Dota ní titul . 2 

4.2.1 Obcím a svazk m obcí bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až 
do výše 70 % skute  vynaložených uznatelných p ímých náklad  akce.  

4.2.2 Kraj m bude státní podpora poskytována jako dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 40 % 
skute  vynaložených uznatelných p ímých náklad  akce. 

4.2.3 Dolní limit dotace na jednu akci iní 100 tis. K . 

 

5. Základní podmínky pro poskytnutí podpory 

5.1 Podprogram je ur en na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a kraj  poškozeného živelní 
pohromou, pop . na po ízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou 
zni ený. Jedná se zejména o mosty, komunikace, ve ejné osv tlení, rekonstrukci nebo opravu 
ve ejných prostranství a ve ejných obecních budov a za ízení v etn  staveb a za ízení preventivní 
infrastruktury. 

5.2 Podprogram není ur en na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obce, ani k úhrad  prvotních 
náklad  spojených s odstra ováním náplav, vyvrácených nebo zlomených d evin, stavební sut  
a zbytk  zni ených objekt . 

5.3 astník podprogramu musí mít nemovitost, k níž se váže žádost o dotaci, v plném rozsahu ve svém 
vlastnictví bez omezení vlastnického práva (nap . zástavní právo, omezení výkonu vlastnického práva 
dané soudním rozhodnutím apod.), a to bez ohledu na to, zda je takové omezení vyzna eno na výpisu 
z katastru nemovitostí. Za takové omezení vlastnického práva se nepovažuje v cné b emeno, i pln ní 
povinnosti ve prosp ch správc  sítí a rozvod  spo ívající v povinnosti umožnit a strp t opravy, údržbu, 
i renovaci sítí a technologických za ízení.  

5.4 astník podprogramu je povinen provést výb r dodavatele v souladu se zákonem . 137/2006 Sb., 
o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis . 

5.5 Na poskytnutí dotace z tohoto podprogramu není právní nárok (§ 14 zákona . 218/2000 Sb., 
o rozpo tových pravidlech a o zm  n kterých souvisejících zákon  /rozpo tová pravidla/, ve zn ní 
pozd jších p edpis ). 

5.6 astník podprogramu je povinen zpracovat elektronickou žádost a následn  zaslat listinnou podobu 
elektronické žádosti v etn  níže uvedených p íloh (bod 7.2). Elektronická a listinná podoba žádosti 

etn  všech p edepsaných p íloh tvo í kompletní žádost. 

5.7 Realizace akce musí být ukon ena nejpozd ji do 31.12.2013 
 

6. Podmínky pro použití podpory 

6.1 Poskytnutí dotace je vázáno na realizaci ur ené akce, jejíž závazné parametry, termíny a podmínky 
erpání ú elov  vázaných finan ních prost edk  státního rozpo tu jsou nedílnou sou ástí vydaného 

Rozhodnutí. 
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6.2 astník podprogramu je povinen prokázat spln ní termínu realizace akce, který je uveden 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen Rozhodnutí) protokolem o p edání a p evzetí akce (díla, 
stavby, stroje, demolice atp.) mezi dodavatelem a ú astníkem podprogramu a dále podle druhu stavby: 

 oznámením zám ru stavebnímu ú adu zapo ít s užíváním stavby (podle § 120 odst. 1 stavebního 
zákona) nebo 

 podáním žádosti o vydání kolauda ního souhlasu (podle § 122 stavebního zákona) nebo  
 podáním žádosti o p ed asné asov  omezené užívání stavby podle § 123 stavebního zákona 

nebo 
 podáním žádosti o povolení zkušebního provozu (podle § 124 stavebního zákona). 

6.3 astník podprogramu je povinen p edložit ministerstvu podklady pro finan ní vypo ádání dotace 
podle § 10 odst. 1 písm. a) vyhlášky . 52/2008 Sb., na tiskopisech EDS/ISPROFIN S 09150 nebo 
S 09160 v termínu do 15. února následujícího roku. 

6.4 astník podprogramu doru í ministerstvu Zprávu pro záv re né vyhodnocení akce v termínu 
stanoveném v Rozhodnutí v rozsahu dle § 6 vyhlášky . 560/2006 Sb., o ú asti státního rozpo tu na 
financování program  reprodukce majetku, ve zn ní pozd jších p edpis . 

6.5 astník podprogramu musí p i erpání dotace postupovat v souladu s p íslušnými právními p edpisy, 
tj. zejména se zákonem . 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm  n kterých souvisejících 
zákon  (rozpo tová pravidla), ve zn ní pozd jších p edpis , s vyhláškou . 560/2006 Sb., o ú asti 
státního rozpo tu na financování program  reprodukce majetku, ve zn ní vyhlášky . 11/2010 Sb. 
a s Pokynem . R 1-2010 k up esn ní postupu Ministerstva financí, správc  program  a ú astník  
programu p i p íprav , financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování 
informa ního systému programového financování.  

6.6 Maximální výše dotace uvedená v platném Rozhodnutí je kone ná a nelze ji navýšit ani v p ípad  
navýšení celkových skute  vynaložených uznatelných náklad  akce na základ  skute ností 
obsažených ve smlouv  o dílo uzav ené na realizaci akce s dodavatelem.  

6.7 Nedo erpání celkové výše dotace uvedené v Rozhodnutí se nepovažuje za nespln ní stanovených 
podmínek a sou asn  nezakládá právo p íjemce dotace na do erpání finan ních prost edk  ze 
státního rozpo tu v následujícím roce. 

6.8 Poskytnutá dotace nesmí být použita jako záloha na provedení prací a dodávek zhotovitel m 
a dodavatel m akcí.  

6.9 Finan ní prost edky poskytnuté jako dotace musí být evidovány v p íslušném roce odd len , pod 
elovým znakem, který je uveden v Rozhodnutí. Evidence musí být uchovávána po dobu 10 let od 

vydání Rozhodnutí. 

6.10  Majetek, který bude financován s p isp ním dotace poskytnuté z tohoto podprogramu, nesmí ú astník 
podprogramu po dobu 5 let od ukon ení realizace akce p evést na jinou právnickou nebo fyzickou 
osobu nebo jiným zp sobem omezit volné nakládání s ním a musí zabezpe it podmínky, které jsou 
nezbytné pro ádné užívání a provozování investice po ízené s p isp ním dotace z tohoto 
podprogramu. 

6.11  Spln ní podmínek pro poskytnutí dotace daných t mito Zásadami a obecn  závaznými právními 
edpisy, jakož i použití poskytnuté dotace podléhá kontrole ministerstva a dalších kontrolních orgán  

podle obecn  platných p edpis . Nevyhov ní požadavk m spojených s touto kontrolou, bude 
považováno za nespln ní podmínky postižitelné odvodem za porušení rozpo tové kázn . 

6.12  P edm tem kontroly mohou být také skute nosti uvád né v žádosti o poskytnutí dotace; v takovém 
ípad  m že být kontrola provád na po ínaje dnem podání této žádosti. 

6.13 Ú astník podprogramu souhlasí se zve ejn ním názvu obce, adresy, v cného zam ení akce a výše 
poskytnuté dotace. 
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7. Podání žádosti o poskytnutí dotace 

7.1 Postup žadatele p i podávání žádosti 

7.1.1 Žadatel o dotaci vyplní elektronický formulá  Žádost o poskytnutí dotace z aplikace IS DIS ZAD 
podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012, který 
nalezne na webových stránkách ministerstva na adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Uvedený formulá , 
který se po ukon eném vypln ní p enese do modulu informa ního systému ministerstva, žadatel 
následn  vytiskne. Tuto Žádost o poskytnutí dotace v listinné podob , podepsanou starostou 
(primátorem, hejtmanem), doru í spolu se všemi p ílohami uvedenými v bod  7.2 t chto Zásad 
podprogramu do podatelny ministerstva. 

7.1.2 Listinná podoba žádosti a uvedené p ílohy jsou závazné pro všechny žadatele o dotaci a p edkládají 
se v podob  originálu nebo ov ené kopie v jednom vyhotovení v nerozebíratelném provedení 
(kroužková, knižní, spirálová nebo tepelná vazba). 

7.1.3 Ministerstvo si m že dodate  vyžádat k informacím uvedeným v žádosti o dotaci dopl ující 
vysv tlení, údaje nebo doklady. 

7.2 ílohy žádosti o poskytnutí dotace 

7.2.1 Doklad o vlastnictví majetku (výpis z katastru nemovitostí). 

7.2.2 Podrobná fotodokumentace poškozeného majetku dokumentující rozsah škod vzniklých v roce 2012 
uložená na CD. U staveb jako komunikace, chodníky, cyklostezky aj. se vyžaduje celkový pohled (na 
každých  100 m délky min. jeden snímek) s detailními snímky poškození. Celkový snímek se 
po izuje pokud možno se záchytnými body (sloupy osv tlení, ploty dom  aj.). Snímky se po izují za 
denního sv tla a p im ené viditelnosti. 

7.2.3 Popis akce se zd vodn ním významu poškozeného majetku pro napln ní základních funkcí obce 
(svazku obcí, kraje). 

7.2.4 P edpokládaný rozpo et akce podrobn ji len ný podle v cných položek (položkový rozpo et). 

7.2.5 ásti projektové dokumentace zahrnující pr vodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a situaci 
stavby jako sou ást dokumentace akce (podle p ílohy . 1 k vyhlášce . 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb) v etn  náležité fotodokumentace poškozeného majetku. 

7.2.6 U žádosti o dotaci p evyšující 10 mil. K  z dota ního titulu . 1 nebo p evyšující 1 mil. K  z dota ního 
titulu . 2 - odborný posudek provedený autorizovaným technikem nebo inženýrem, sv ící o tom, že 
majetek, na jehož obnovu je dotace požadována, byl poškozen nebo zni en živelní pohromou v roce 
2012. 

7.2.7 Potvrzení na formulá i Prohlášení krajského ú adu k žádosti obce (svazku obcí, kraje) o dotaci 
poskytovanou z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 
2012 (viz p íloha . 1). 

7.2.8 Souhlas rady obce (zastupitelstva v p ípad , že není ustavena rada obce) s podáním žádosti na 
obnovu majetku poškozeného živelní pohromou v roce 2012 doložený usnesením a zápisem z jednání 
zastupitelstva.  

7.2.9 Prohlášení statutárního zástupce obce (kraje), že poškozený majetek byl/nebyl pojišt n v etn  výše 
pojistného pln ní. 

8. Hodnocení žádostí 

8.1 Hodnocení žádostí provádí hodnotitelská komise, jejíž leny jmenuje ministr pro místní rozvoj.  

8.2 i obsahovém hodnocení žádostí o poskytnutí dotace postupuje komise dle následujících kritérií: 
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 pom r výše p edpokládaných náklad  akce k výši rozpo tu obce/kraje (váha 40%), 
 akce zajiš uje základní funkce daného území (váha 20%), 
 rozsah a stupe  poškození obnovovaného majetku, který je p edm tem žádosti (váha 20%) 
 majetek, na jehož obnovu je dotace požadována, byl/nebyl pojišt n (váha 20%). 

9. Doklady, které p edkládá žadatel po obdržení Registrace akce 

9.1 Prohlášení statutárního zástupce obce (svazku obcí, kraje) o postupu po obdržení Registrace akce 
financované z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 
2012 (viz p íloha . 2).  

9.2 Smlouva o dílo uzav ená na realizaci akce mezi ú astníkem podprogramu a dodavatelem (v podob  
originálu nebo ov ené kopie), která byla podepsána v souladu se zákonem . 137/2006 Sb., 
o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis . 

9.3 Formulá  ISPROFIN EDS (viz. P íloha . 3) vypln ný podle skute nosti vyplývající z uzav ené smlouvy 
o dílo. 

9.4 Prohlášení statutárního zástupce obce (svazku obcí, kraje), zda na akci bude i nebude uplat ovat 
odpo et DPH. 

9.5 Prohlášení statutárního zástupce obce (svazku obcí, kraje) o zajišt ní vlastních prost edk  na 
financování akce (pokud došlo k jejich navýšení oproti ástce uvedené v žádosti o dotaci). 

9.6 Dokumentace (v podob  originálu nebo ov ené kopie) požadovaná podle zákona .183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), která bude zahrnovat (podle druhu stavby): 

 písemný souhlas stavebního ú adu k ohlášení nebo prohlášení oprávn ného zástupce obce, 
svazku obcí nebo kraje o tom, že stavební ú ad ve lh  stanovené zákonem sv j souhlas nebo 
zákaz k ohlášení nezaslal (podle § 106 stavebního zákona) nebo 

 stavební povolení (podle § 115 stavebního zákona) nebo 
 ve ejnoprávní smlouvu uzav enou mezi stavebníkem a stavebním ú adem o provedení stavby 

nebo terénních úprav nahrazující stavební povolení (podle § 116 stavebního zákona) nebo 
 certifikát autorizovaného inspektora na projektovou dokumentaci (podle § 117 stavebního zákona) 

nebo  
 v p ípad  staveb, terénních úprav, za ízení a udržovacích prací podle § 103 stavebního zákona 

nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení, doložení souladu akce, pro niž je požadována 
dotace, se schválenou územn  plánovací dokumentací. 

9.7 Správce podprogramu si dále vyhrazuje právo vyžádat si v p ípad  nejasností další dopl ující doklady. 

10. Sankce za nedodržení podmínek podprogramu  

10.1 V p ípad , že dotace nebyla použita k ú elu, na který byla poskytnuta, p ípadn  nebyly dodrženy 
rozhodující projektové parametry v etn  termín , vystavuje se p íjemce dotace sankcím podle zákona 
. 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm  n kterých souvisejících zákon  (rozpo tová 

pravidla), ve zn ní pozd jších p edpis . Sankce pro p ípad nespln ní závažných podmínek (§14 odst. 5 
cit. zákona) jsou upraveny v § 44a odst. 4 písm. a) cit. zákona a pro ostatní p ípady porušení podmínek 
platí § 44a odst. 4 písm. c) cit. zákona). Podrobn jší vymezení sankcí za porušení rozpo tových pravidel 
je uvedeno v Podmínkách pro poskytnutí dotace, které jsou sou ástí Rozhodnutí. 

10.2 Pokud ministerstvo zjistí p i kontrole neoprávn né použití prost edk  státního rozpo tu v souladu 
s ustanovením § 22 zákona . 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve zn ní pozd jších p edpis , p edá 
územn  p íslušnému finan nímu ú adu oznámení k zahájení ízení ve v ci odvod  za porušení 
rozpo tové kázn . 
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11. Organiza ní zajišt ní podprogramu 

11.1 Ministerstvo vyhlásí výzvu pro podávání žádostí, která blíže stanoví lh ty a podmínky pro doru ování 
žádostí. Výzva se zve ej uje na webových stránkách ministerstva (www.mmr.cz) a v p ípad  
dota ního titulu . 1 zaslána kraj m, pokud byl pro jejich území v d sledku pohromy vyhlášen stav 
nebezpe í nebo nouzový stav.  

11.2 Ministerstvo provede kontrolu kompletnosti obsahu žádosti o poskytnutí dotace z hlediska formálních 
požadavk  v etn  všech požadovaných p íloh. Za kompletní žádost je považována žádost o dotaci 
doru ená v listinné i elektronické podob  a obsahující všechny požadované údaje a p ílohy (viz body 
7.1 a 7.2). 

11.3 Ministerstvo provede kontrolu v cného obsahu kompletních žádostí a zpracuje podklady k jejich 
posouzení hodnotitelskou komisí. 

11.4 Posouzení žádostí a výb r jednotlivých akcí k podpo e provede hodnotitelská komise jmenovaná 
ministrem pro místní rozvoj. P i hodnocení se posuzuje p edevším rozsah a závažnost dopad  živelní 
pohromy na obecní nebo krajský majetek, význam poškozeného nebo zni eného majetku, k jehož 
obnov  je požadována dotace, transparentnost vlastnických vztah  obce k p edm tnému majetku. 
Dále se posuzují možnosti vlastního financování obnovy poškozeného nebo zni eného majetku 
z pojistného pln ní a z jiných dostupných zdroj , možnosti spolufinancování a ízení obnovy majetku 

i poskytnutí dotace z podprogramu v etn  p ípadných souvisejících rizik, stav p ipravenosti pot ebné 
stavební a územn  plánovací dokumentace. 

11.5 Hodnotitelská komise doporu í seznam akcí a výši p id lené dotace a tento návrh se p edkládá ke 
schválení ministrovi pro místní rozvoj. 

11.6 Seznam akcí, jimž byla na základ  Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj poskytnuta dotace 
a sou asn  i akcí, kterým nebyla podpora p iznána, je zve ejn n na webových stránkách ministerstva 
(www.mmr.cz). 

11.7 Ú astník m podprogramu vybraným k podpo e bude vystavena Registrace akce a budou vyzváni k 
dopln ní žádosti o doklady uvedené v bod  9. 

11.8 Ú astník podprogramu je povinen doru it ministerstvu požadované doklady nejpozd ji do termínu 
uvedeného v Registraci akce. Tento termín je kone ný a po jeho uplynutí, pokud nebudou požadované 
doklady doru eny, bude registrace akce zrušena.  

11.9 Ministerstvo vydá po obdržení všech požadovaných doklad  Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Pokyn 
k nastavení rozpo tového limitu, na jejichž základ  bude moci ú astník podprogramu zahájit erpání 

id lené dotace. Ve zvláš  od vodn ných p ípadech vydá správce podprogramu na základ  žádosti 
astníka podprogramu P íkaz k p evodu prost edk  na ú et p íjemce dotace. 

11.10 Ú astník podprogramu erpá dotaci na úhradu faktur dodavatele akce prost ednictvím ur ené banky 
formou Pokynu k nastavení rozpo tového limitu nebo P íkazu k p evodu prost edk  na ú et p íjemce 
dotace. 

11.11 Ministerstvo m že zastavit erpání dotace nebo zahájit ízení o odn tí dotace, podle § 15 zákona 
. 218/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech a o zm  n kterých souvisejících zákon  (rozpo tová 

pravidla), ve zn ní pozd jších p edpis , pokud po vydání Rozhodnutí zjistí, že údaje, na jejichž 
základ  byla dotace poskytnuta, byly neúplné nebo nepravdivé. 

11.12 P i poskytování dotací se hradí neplátc m dan  z p idané hodnoty uznatelné náklady ve výši 
zahrnující tuto da  a plátc m dan  z p idané hodnoty uznatelné náklady ve výši bez této dan . 
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11.13 Ú astník podprogramu je povinen neprodlen  písemn  oznámit správci podprogramu, pokud 
v pr hu realizace nastanou zm ny oproti skute nostem uvedeným v Rozhodnutí. 

11.14 Pokud ú astník podprogramu nem že plnit podmínky, za nichž mu byla dotace poskytnuta, 
neprodlen  o tom písemn  informuje správce podprogramu a navrhne mu zp sob ešení. Správce 
podprogramu m že návrhu vyhov t nebo zahájit ízení spojené s vrácením dotace.   

11.15 Pokud ú astník podprogramu zjistí, že skute né náklady akce jsou nižší, než je uvedeno v Rozhodnutí, 
požádá o vydání nového Rozhodnutí. Pokud je p ekro en procentní podíl dotace k celkové výši 
skute  vynaložených uznatelných náklad  akce stanovený t mito Zásadami podprogramu pro 

íslušný dota ní titul, vrátí ást erpané dotace p ekra ující tento procentuální podíl. Up esn ní 
zp sobu a termínu vrácení ásti erpané dotace projedná ú astník podprogramu s ministerstvem. 

12. Záv re ná ustanovení 

12.1 Na podávání a ešení žádostí se nevztahují obecné p edpisy o správním ízení (zákon . 500/2004  
Sb., správní ád, ve zn ní pozd jších p edpis ). Rozhodnutí ministra pro místní rozvoj je kone né 
a nelze se proti n mu odvolat.  

12.2 Zásady podprogramu byly schváleny Rozhodnutím ministra . 124/2012 

12.3 Zásady podprogramu nabývají platnosti a ú innosti dnem podpisu Rozhodnutí ministra. 

 

ílohy: 

1. Prohlášení krajského ú adu k žádosti obce (svazku obcí, kraje) o dotaci poskytovanou z podprogramu 
Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 

2. Prohlášení statutárního zástupce obce (svazku obcí, kraje) o postupu po obdržení Registrace akce 
financované z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2012 

3. Formulá  EDS / ISPROFIN 

4. Formulá  Vyú tování a finan ní vypo ádání prost edk  státního rozpo tu na financování akce 

 


