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 1 Přezkum stížností 

POSTUP PRO PŘEZKUM STÍŽNOSTÍ 

PODLE ČL. 74 ODST. 3 NAŘÍZENÍ (EU) Č. 1303/2013 

Článek 1 

Rozsah platnosti a účel 

1| Účelem zde popsaného postupu je zajištění účinného přezkumu stížností podle čl. 74 odst. 3 

nařízení (EU) č. 1303/2013 během realizace Programu přeshraniční spolupráce Česká republika 

– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen Program Cíl EÚS). 

2| Postup platí pro stížnosti týkající se kontrolních a hodnoticích procesů u podaných projektových 

žádostí v rámci Programu Cíl EÚS. 

3| Stížnosti proti rozhodnutním Monitorovacího výboru jsou projednávány podle čl. 5 tohoto 

popsaného postupu. 

4| Stížnosti, které nespadají pod čl. 1 odst. 2 nebo 3 tohoto popsaného postupu, musí být směrovány 

vždy podle platných institucionálních a právních norem na příslušné subjekty. 

5| Další možnosti odvolání k národním soudům zůstávají v rámci tohoto postupu pro podávání 

stížností nedotčeny. 

Článek 2 

Právo na podávání stížností 

1| Právo na podání stížností má pouze vedoucí partner uvedený v projektové žádosti (stěžovatel). 

Článek 3 

Podání stížností 

1| Stížnost podepsaná stěžovatelem musí být doručena v elektronické podobě jako scan  

na e-mailovou adresu Společného sekretariátu (gs-etz@reg-ofr.bayern.de). Stížnost obsahuje 

zejména následující informace: 

a│ jméno, adresa a kontaktní údaje kontaktní osoby vedoucího partnera, jakož i číslo 

projektové žádosti, na kterou se stížnost vztahuje, 

b│ jasné popsání předmětu stížnosti a věcné odůvodnění pro stížnost. 

2| Lhůty pro podání: 

Stížnosti musí, podle daného případu, být podány do 1 týdne od doručení e-mailu nebo 

písemného oznámení o tom, že formální kontrola, kontrola přijatelnosti nebo závěrečná kontrola 

žádosti byla ukončena s negativním výsledkem, nebo do 1 týdne od doručení písemného 

oznámení o tom, že projekt bude Monitorovacímu výboru předložen na příštím zasedání pouze  

na vědomí, nebo do 6 týdnů od doručení písemného oznámení o rozhodnutí Monitorovacího 

výboru o dotyčném projektu. 

3| Stížnost musí být vždy kompletně podána v německém a českém jazyce. 

4| Společný sekretariát potvrdí stěžovateli doručení stížnosti. 
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Článek 4 

Přezkum stížností týkajících se kontrolních a hodnoticích procesů 

u podaných projektů v rámci Programu Cíl EÚS 

1| Stížnosti týkající se kontrolních a hodnoticích procesů projektových žádostí jsou po doručení 

přezkoumávány Společným sekretariátem podle čl. 3 tohoto popsaného postupu a postoupeny 

Řídícímu a Národnímu orgánu k dalšímu projednání. Řídící a Národní orgán jsou v rámci přezkumu 

povinny zastávat neutrální postoj. V případě potřeby mohou Místa zpracovávající žádost 

poskytnout podporu při přezkumu, při kterém poskytnou příp. nezbytné informace o uplatňovaném 

národním právu a, v případě nutnosti, své právní znalosti. Řídící orgán po odsouhlasení 

s Národním orgánem stížnosti vyhoví nebo ji zamítne. 

2| Společný sekretariát sdělí písemně stěžovateli výsledek přezkumu stížnosti včetně odůvodnění  

co nejdříve (zpravidla do 4 týdnů) od doručení stížnosti. Řídící orgán informuje členy 

Monitorovacího výboru o průběhu stížnosti. 

Článek 5 

Přezkum stížností proti rozhodnutím Monitorovacího výboru 

1| Stížnosti proti rozhodnutím Monitorovacího výboru jsou po jejich podání podle čl. 3 tohoto 

popsaného postupu přezkoumávány Společným sekretariátem a postoupeny Řídícímu 

a Národnímu orgánu k dalšímu projednání. Řídící orgán následně zašle členům Monitorovacího 

výboru výsledek přezkumu včetně doporučení, jak má být stížnost vypořádána. Poté bude  

na nejbližším možném zasedání Monitorovacího výboru projednán průběh stížnosti. Členové 

Monitorovacího výboru budou mít přitom možnost vyjádřit své stanovisko. Po vyslyšení stanovisek 

Řídící orgán po odsouhlasení s Národním orgánem stížnosti vyhoví nebo ji zamítne. V případě,  

že bude stížnosti vyhověno, bude po zohlednění stížnosti projekt znovu předložen Monitorovacímu 

výboru k rozhodnutí. 

2| Společný sekretariát sdělí písemně stěžovateli výsledek přezkumu stížnosti včetně odůvodnění 

pokud možno do 4 týdnů po zasedání Monitorovacího výboru. 
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