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1. Údaje požadované každý rok 

CCI-Code 2014TC16RFCB017 

Název Roční prováděcí zpráva  

Verze   

Sledovaný rok 2014 / 2015 

Datum schválení Monitorovacím výborem   

 

2. Přehled provádění Programu spolupráce  

Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014─2020 byl Evropskou 
komisí schválen 11. června 2015. Zveřejněním Realizačního dokumentu dne 23. července 
2015 byl vytvořen právní rámec pro realizaci Programu.  

Na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 
2014─2020 v rámci cíle "Evropská územní spolupráce" je k dispozici celkem 
157 967 067,00 EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Z toho je 
148 489 043,00 EUR určeno na podporu projektů. Dalších 9 478 024,00 EUR je určeno na 
technickou podporu.  

Zahájení programu 

Sledované roky 2014 a 2015 se vyznačovaly zpracováním programových dokumentů 
a implementací struktur a postupů pro realizaci programu. V rámci zasedání redakční sku-
piny, která se skládala ze zástupců Národního orgánu, vybraných hospodářských a sociál-
ních partnerů a zástupců euroregionů, bylo projednáno obsahové a odborné zaměření Pro-
gramu spolupráce. Na základě těchto výsledků byl Program spolupráce předložen v řádné 
lhůtě dne 17. září 2014 Evropské komisi ke schválení. Ta jej schválila 11. června 2015. 

Paralelně s těmito aktivitami probíhala mezi zúčastněnými orgány z české i německé strany 
intenzivní práce na technických podmínkách a formulářích pro realizaci programu. Byl při-
praven formulář pro Žádost o poskytnutí dotace, který je žadatelům dostupný online. Kromě 
toho probíhala intenzivní příprava formulářů, nutných pro realizaci programu.  

Publicita a konzultace  

Program byl oficiálně zahájen a zájemcům z řad veřejnosti i potenciálním žadatelům před-
staven v rámci čtyř regionálních konferencí k realizaci programu, které se konaly v Drážďa-
nech, Chomutově, Bad Elster a Liberci v červnu 2015 a mohly uvítat celkem více než 600 
účastníků. Kromě toho byl program prezentován v rámci akcí regionálních partnerů a insti-
tucí, jako například v rámci workshopu Euroregionu Elbe/Labe dne 7. října 2015, worksho-
pu k zahájení Fondu malých projektů Euregia Egrensis v Plauen dne 24. listopadu 2015 a v 
rámci workshopu "Umění a kultura v programu INTERREG", který byl 25. listopadu 2015 
uspořádán nadací pro podporu kultury Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. 

Od 15. října jsou pro zájemce z řad veřejnosti a potenciálních žadatelů zveřejněny informa-
ce na internetových stránkách programu www.sn-cz2020.eu. Kromě informací o programu 
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nabízí tato internetová stránka i Kontaktní burzu, která zájemce podpoří při hledání koope-
račních partnerů a při realizaci projektů. 

Dále byla novými propagačními předměty, jako bloky, propisky, flash disky atd. u příležitosti 
zahájení programu podpořena publicita. 

Společný sekretariát uskutečnil během sledovaného období celkem 388 jednotlivých kon-
zultací s potenciálními příjemci, které byly zaměřeny na obsah programu a podmínky pro 
získání dotace, na akvizici projektů a kvalifikaci žádostí o poskytnutí dotace. Tyto konzulta-
ce se konaly na sekretariátech česko-saských euroregionů, na českých krajských úřadech 
a v klientských centrech Saské rozvojové banky (SAB). 

Monitorovací výbory 

V rámci svého ustavujícího zasedání dne 16. července 2015 schválil Monitorovací výbor 
řadu usnesení, která jsou základem pro jeho práci, jako je Jednací řád, využití prostředků 
Technické pomoci a metodika a kritéria pro výběr projektů. 

Žádosti o poskytnutí dotace lze do Programu spolupráce předkládat od července 2015 po-
mocí online aplikace. V rámci písemného oběžného řízení v říjnu 2015 schválil Monitorova-
cí výbor první čtyři Žádosti česko-saských euroregionů o poskytnutí dotace na Fond malých 
projektů.  

Na zasedání Monitorovacího výboru 7. - 8. prosince 2015 byla kromě osmi projektů schvá-
lena i Komunikační strategie Programu spolupráce a vzaty na vědomí Příručka publicity pro 
příjemce a termíny příštích zasedání. Řídící orgán dále informoval členy Monitorovacího 
výboru o systému ukazatelů (indikátorů) Programu spolupráce. 

Celkem byly během sledovaného období 2014/2015 připraveny Smlouvy o poskytnutí dota-
ce o celkovém objemu 25 815 869,88 EUR z ERFF. To odpovídá navázání prostředků (bez 
technické pomoci) ve výši 17,39 %. 

Datové systémy 

Od 31. července 2015 lze pro podání Žádosti o poskytnutí dotace využít elektronického 
internetového portálu. Po vyplnění ze strany žadatele je Žádost převzata do systému Saské 
rozvojové banky ProSAB, ve kterém je pak ve spolupráci mezi žadatelem a Společným 
sekretariátem dále kvalifikována a zpracovávána. Saská rozvojová banka pak přenese 
všechna data, uložená v souvislosti se zpracováním Žádostí o poskytnutí dotace a realizací 
Smluv o poskytnutí dotace do zemské databáze dotačních programů FÖMISAX. Kromě 
toho jsou všechna data, nutná pro vykazování výdajů vůči Evropské komisi, nahlášena do 
finančního kontrolního systému FIKO. 

S českými orgány je projednáván postup pro zasílání dat, která souvisejí s realizací pro-
gramu a projektů. Příslušné orgány mají kromě toho prostřednictvím portálu pro eCohesion 
Saské rozvojové banky přístup k datům a dokumentům, které jsou pro Žádost relevantní. 

Pro Technickou pomoc je využíván zemský systém pro administraci dotačních prostředků 
Svobodného státu Sasku (FMV). 
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3. Provádění prioritních os  

3.1 Přehled provádění  

ID Prioritní osa 
Důležité informace k provádění s odkazem na podstatné 

změny a závažné problémy a přijatá protiopatření  

1 Podpora přizpůsobení se změně 
klimatu, předcházení rizikům a 
řízení rizik 

disponibilní prostředky EFRR: 15 796 707,00 EUR 

Během sledovaného období byly dvěma projektům 
přiděleny finanční prostředky z EFRR ve výši 
2 160 664,43 EUR. To odpovídá míře navázání 
prostředků ve výši 13,68 %. Dotace propláceny 
nebyly. 

V této prioritní ose lze zaznamenat největší po-
ptávku. K 31. 12. 2015 byly předloženy žádosti 
o poskytnutí dotace s podílem prostředků z EFRR 
ve výši 18,10 mil. EUR, což představuje překročení 
disponibilních prostředků o 14,00 %. 

Všechny záměry byly předloženy do opatření "Pře-
shraniční investice do výstroje a vybavení, zejmé-
na do speciální techniky a do společných infor-
mačních systémů a komunikačních platforem, sta-
vebních opatření vztahujících se k jednotlivým pro-
jektům". To ukazuje na nadále vysokou potřebu 
v oblasti přeshraniční požární ochrany, záchran-
ných služeb a ochrany proti katastrofám. Koope-
rační partneři na obou stranách hranice své projek-
ty připravili včas, aby mohli své Žádosti o poskyt-
nutí dotace předložit po zahájení programu. 

V letech 2014 a 2015 se ve vztahu k této prioritní 
ose nevyskytly žádné problémy. 
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2 Zachování a ochrana životního 
prostředí a podporování účinné-
ho využívání zdrojů 

disponibilní prostředky EFRR: 68 715 674,00 EUR 

Během sledovaného období byly dvěma projektům 
přiděleny finanční prostředky z EFRR ve výši 
6 000 628,32 EUR. To odpovídá míře navázání 
prostředků ve výši 8,73%. Dotace propláceny ne-
byly. 

Celkem bylo předloženo dalších 15 žádosti o cel-
kovém objemu výdajů ve výši zhruba 26,00 mil. 
EUR. Zvýšenou poptávku je možno zaznamenat 
v opatření "Investice do zachování a ochrany, 
podpory a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, 
uměleckých objektů a kulturních projektů" v inves-
tiční prioritě 6c. Do tohoto opatření bylo předloženo 
11 žádostí. 

Velký zájem je možno zaznamenat u žádostí 
v souvislosti s nominací "Montánního regionu 
Krušnohoří" na seznam světového dědictví, jejichž 
předložení do prioritní osy 2 lze očekávat, případně 
které již do této prioritní osy byly předloženy. 

Velký počet předložených žádostí vyplývá i zde 
z včasné přípravy projektů ze strany kooperačních 
partnerů.  

V letech 2014 a 2015 se ve vztahu k této prioritní 
ose nevyskytly žádné problémy. 

3 Investice do vzdělávání, odbor-
né přípravy a odborného výcviku 
k získání dovedností a do celo-
životního učení 

disponibilní prostředky EFRR: 27 644 237,00 EUR 

Během sledovaného období byly třem projektům 
přiděleny finanční prostředky z EFRR ve výši 
3 863 199,33 EUR. To odpovídá míře navázání 
prostředků ve výši 13,97 %. Dotace propláceny 
nebyly. 

Na Společný sekretariát bylo předloženo celkem 
19 dalších projektů s objemem cca 17,00 mil. EUR 
z EFRR. 

Na základě tendence předkládání žádostí lze oče-
kávat solidní čerpání finančních prostředků. Spo-
lečný sekretariát bude v této oblasti cíleně řídit 
podávání žádostí pomocí odpovídající akvizice a 
v rámci workshopů, konzultací a ve větší míře na 
možnost této podpory v rámci různých akcí upo-
zorňovat. 

V letech 2014 a 2015 se ve vztahu k této prioritní 
ose nevyskytly žádné problémy. 
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4 Posilování institucionální kapaci-
ty orgánů veřejné správy a zú-
častněných subjektů a účinné 
veřejné správy  

disponibilní prostředky EFRR: 36 332 425,00 EUR 

Během sledovaného období byly na administraci a 
realizaci Fondu malých projektů v rámci čtyř pro-
jektů česko-saských euroregionů přiděleny finanční 
prostředky ve výši 13 791 377,80 EUR z EFRR. To 
odpovídá míře navázání prostředků ve výši 
37,96%. Dotace propláceny nebyly. 

Předloženo bylo dalších 16 projektů o celkovém 
objemu 28,00 mil. EUR z EFRR. 

Na základě tendence předkládání žádostí lze 
i v této oblasti očekávat solidní čerpání finančních 
prostředků.  

V letech 2014 a 2015 se ve vztahu k této prioritní 
ose nevyskytly žádné problémy. 

5 Technická pomoc 

 

disponibilní prostředky EFRR: 9 478 024,00 EUR 

V období zprávy bylo použití prostředků technické 
pomoci schváleno rámcovým rozhodnutím monito-
rovacího výboru. Navázání prostředků tak dosahu-
je 100 %.  

V období od roku 2015 do roku 2023 budou pro-
středky technické pomoci použity především na 
nezbytné realizační struktury Programu spolupráce 
na saské a české straně a na publicitu, evaluace 
vztahující se k programu a na IT-služby.  

V letech 2014 a 2015 se ve vztahu k této prioritní 
ose nevyskytly žádné problémy. 
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3.2 Společné ukazatele a ukazatele specifické pro jednotlivé programy 

Tabulka 1 – Ukazatele výsledků 

 Roční hodnota 

ID Ukazatel Měrná jednotka  

 

Základní 

hodnota 

Základ

ní rok 

Cílová 

hodnota 

(2023 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 Hodnocení společných o-

patření k řízení rizik  

 

hodnocení pomocí 

škály, průměr  

 

3,3 2014 2,9 - 

 

-         

2.1 Podíl útvarů povrchových vod 

se zlepšenou kvalitou vod  

 

procenta  8 2013 11 - 

 

-         

2.2 Přenocování v programovém 

území  
počet 21 057 852 2013 21 057 852 - 

 

-         

2.3 Rozloha ploch, na nichž jsou 

uplatňována společná řešení 

na zachování a podporu bio-

logické rozmanitosti  

hektary 390 2013 1 300 - 

 

-         

3.1 Kvalita přeshraniční nabídky 

vzdělávání  

 

hodnocení pomocí 

škály, průměr  

 

3,8 2014 3,5 - 

 

-         

3.2 Podíl nezaměstnaných ve 

věku 15–24 let vztažený na 

programové území  

 

procenta 12 2013 11 - 

 

-         

4 Úroveň přeshraniční spo-

lupráce  

 

hodnocení pomocí 

škály, průměr  

 

1,5 2013 1,4 - 

 

-         
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Tabulka 2 – Společné ukazatele výstupů a ukazatele výstupů specifické pro jednotlivé programy  

 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 

jed-

notka  

 

Cílová 

hodno-

ta 

(2023)  

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI1 Počet útvarů povrchových vod, u 

nichž jsou uplatňována společná 

řešení  

 

Počet 4 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

    0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI2 subjekty, které se účastní 

společného projektu  

 

Počet 40 0 10         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

    0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI3 společné aktivity zaměřené na 

ochranu nebo zlepšení kvality vod  

 

Počet 5 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

   0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI4 podpořené statky přírodního a kul-

turního dědictví včetně turistické 

infrastruktury  

 

Počet 45 0 4         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

    0 0         
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 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 

jed-

notka  

 

Cílová 

hodno-

ta 

(2023)  

 

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI5 Společná koncepční opatření a 

marketingová opatření  
Počet 10 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

    0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

CO14 Celková délka zrekonstruovaných 

nebo zmodernizovaných silnic  
km 

silnic 

6 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

    0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

CO23 Plocha stanovišť, která jsou pod-

porována s cílem zlepšit jejich 

stav z hlediska ochrany  

 

ha 340 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

   0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI8 Počet nově vytvořených strategií 

a nástrojů  
Počet 10 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

    0 0         
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 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 

jed-

notka  

 

Cílová 

hodno-

ta 

(2023)  

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

CO46 Účastníci společných pro-

gramů vzdělávání a odborné 

přípravy na přeshraniční pod-

poru zaměstnanosti mládeže, 

vzdělávacích příležitostí, 

vysokoškolského vzdělání a 

odborné přípravy  

Počet 9 000 0 1 595         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

   0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI10 Opatření k harmoniza-

ci/adaptaci a vývoji společných 

nabídek vzdělávání  

Počet 7 0 1         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

   0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI11 Instituce zapojené do projektů  Počet 150 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

   0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI12 Počet společných koncepcí a 

řešení  
Počet 10 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

   0 0         
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 Kumulativní hodnota 

 ID Ukazatel Měrná 

jed-

notka  

Cílová 

hodno-

ta 

(2023)  

2014 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci)) 

OI13 Instituce, které se zapojily do 

projektů v rámci fondu malých 

projektů  

Počet 1 040 0 27         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

   0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI14 Provedená školení  Počet 70 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

   0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI15 Provedené studie a evaluace  Počet 3 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

   0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI16 Informační akce k programu 

spolupráce  
Počet 6 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

   0 0         

Vybrané operace 

(odhad poskytnutý příjemci) 

OI17 Zaměstnanci, jejichž plat je 

spolufinancován z technické 

pomoci  

Počet 22,2 0 0         

Plně provedené operace 

(skutečné splnění) 

   0 0         
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3.3 Milníky a cíle stanovené ve výkonnostním rámci   

Tabulka 3 – Informace o milnících a cílech stanovených ve výkonnostním rámci – údaje se předkládají od zprávy v roce 2017  

 

3.4 Finanční údaje 

Tabulka 4 – Finanční údaje na úrovni prioritní osy a programu  

 

Prio-
ritní 
osa  

Fond 
Základ pro 

výpočet 
Financování celkem 

(v EUR) 

Míra spolufi-
nancování (v 

%) 

Celkové způso-
bilé náklady 

operací 
vybraných pro 

poskytnutí pod-
pory (v EUR) 

Podíl cel-
kového 

přídělu, na 
nějž se 
vztahují 
vybrané 

operace (v 
%) 

Veřejné způso-
bilé náklady 

operací 
vybraných pro 

poskytnutí pod-
pory v EUR) 

Celková výše 
způsobilých 

výdajů, jež příjemci 
vykázali řídicímu 
orgánu (v EUR) 

Podíl celkového 
přídělu, na nějž 

se vztahují 
způsobilé výdaje 
vykázané příje-

mci (v %) 

Počet 
vybraný

ch 
operací 

1 EFRR 
celkové 
výdaje 18 584 362,00 85,00% 2 541 958,28 13,68 2 538 692,88 0,00 0,00 2 

2 EFRR 

celkové 
výdaje 80 841 970,00 85,00% 7 059 562,77 8,73 7 008 614,73 0,00 0,00 2 

3 EFRR 

celkové 
výdaje 32 522 632,00 85,00% 4 544 941,17 13,97 4 400 566,50 0,00 0,00 3 

4 EFRR 

celkové 
výdaje 42 744 030,00 85,00% 16 225 150,36 37,96 15 103 647,80 0,00 0,00 4 

5 
(TP) EFRR 

celkové 
výdaje 14 581 576,00 65,00% 9 478 024,00 65,00 9 478 024,00 0,00 0,00 0 

 EFRE  189 274 570,00 83,46% 39 849 636,58 20,36 38 529 545,91 0,00 0,00 11 
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Tabulka 5 – Rozdělení kumulativních finančních údajů podle kategorie zásahů  

 

Prioritní 
osa 

Fond Dimenze kategorizace Finanční údaje  

Oblast zásahu Forma finan-
cování 

Dimenze území Mechanismus 
územního 

plnění 

Celkové způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory  

Veřejné způsobilé 
náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory 

Celková výše 
způsobilých výdajů, 
jež příjemci vykáza-

li řídicímu orgánu 

Počet 
vybraných 

operací 

EUR EUR EUR  

1 EFRR 087 01 03 07 2 541 958,28 2 538 692,88 0,00 2 

2 EFRR 021 01 01 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR 021 01 03 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR 034 01 01 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR 034 01 03 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR 085 01 01 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR 085 01 03 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR 092 01 01 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR 092 01 03 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR 093 01 01 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR 093 01 03 07 0,00 0,00 0,00 0 

2 EFRR 094 01 01 07 5 439 665,22 5 388 717,18 0,00 1 

2 EFRR 094 01 03 07 1 619 897,55 1 619 897,55 0,00 1 

3 EFRR 117 01 01 07 0,00 0,00 0,00 0 
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Prioritní 
osa  

Fond Dimenze kategorizace  Finanční údaje  

Oblast zásahu Forma finan-

cování 
Dimenze úemí Mechanismus 

územního 
plnění 

Celkové způsobilé 

náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory  

Veřejné způsobilé 

náklady operací 
vybraných pro 

poskytnutí podpory 

Celková výše 

způsobilých výdajů, 
jež příjemci vykáza-

li řídicímu orgánu 

Počet 

vybraných 
operací 

EUR EUR EUR  

3 EFRR 117 01 03 07 0,00 0,00 0,00 0 

3 EFRR 118 01 01 07 4 544 941,17 4 400 566,50 0,00 3 

3 EFRR 118 01 03 07 0,00 0,00 0,00 0 

4 EFRR 119 01 01 07 8 112 575,29 7 551 789,18 0,00 2 

4 EFRR 119 01 03 07 8 112 575,07 7 551 858,62 0,00 2 

5 EFRR 121 01 01 07 0 0 0 0 

5 EFRR 122 01 01 07 0 0 0 0 

5 EFRR 123 01 01 07 0 0 0 0 
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Tabulka 6 – Kumulativní náklady všech operací nebo části operace prováděné mimo unijní část programové oblasti  

 

 2 3 4 5 

Výše podpory z EFRR , která 
má být použita na všechny 
operace nebo část operace 

prováděné mimo unijní část 
programové oblasti na základě 

vybraných operací  
 

Podíl celkového finančního 

přídělu na všechny operace 

nebo část operace nacházející 

se mimo unijní část pro-

gramové oblasti 

 
 

Způsobilé výdaje v rámci pod-
pory z EFRR vynaložené na 
všechny operace nebo část 

operace prováděné mimo 
unijní část programové oblasti, 

kterou příjemce vykázal 

řídicímu orgánu 

Podíl celkového finančního 

přídělu na všechny operace 

nebo část operace nacházející 

se mimo unijní část pro-

gramové oblasti 

 

EUR % EUR % 

Všechny operace nebo část operace 
prováděné mimo unijní část programo-
vé oblast  

 (sloupec 2/celková částka 
přidělená na podporu z EFRR 
na úrovni programu × 100) 

 (sloupec 4/celková částka 

přidělená na podporu z EFRR na 

úrovni programu × 100) 

100246598 233 927,44 0,15 0,00 0,00 

100249739 324 651,80 0,21 0,00 0,00 
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4. Shrnutí hodnocení  

Souhrnný přehled zjištění všech hodnocení programu, která byla zpřístupněna během pře 

chozího účetního období, včetně názvu a referenčního období použitých hodnotících zpráv. 

 
Ve sledovaném období nebyla provedena žádná hodnocení.  
 
 

5. Záležitosti ovlivňující výkonnost programu a přijatých opatření  

a) Záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu a přijatých opatření 
 

Ve sledovaném období se nevyskytly žádné záležitosti, které ovlivňují výkonnost programu. 

b) Volitelně u krátkých zpráv, v opačném případě to bude uvedeno v bodě 9.1 
Posouzení toho, zda je pokrok při plnění cílů dostatečný, aby bylo zajištěno jejich 
dosažení, případně s uvedením přijatých nebo plánovaných nápravných opatření. 

 

Pro sledované období není relevantní.  


