PŘÍLOHA Č. 7

NÁVRH PODMÍNEK ROZHODNUTÍ
O POSKYTNUTÍ DOTACE

(PLATNÉ OD 29. 9. 2014)

Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(dále jen „Podmínky“)

Příjemce:
IČ:
DIČ:
Sídlo:

Část I
Obecná ustanovení
1. Stanovují se následující Podmínky, které jsou nedílnou součástí
o poskytnutí dotace č.j………….ze dne …………… (dále jen „Rozhodnutí“).

Rozhodnutí

2. Dotace je poskytnuta v souladu s Integrovaným operačním programem pro období 2007 –
2013 (dále jen IOP) – Programovým dokumentem IOP.
3. Pro potřeby realizace tohoto projektu je kontaktním místem pro příjemce Centrum pro
regionální rozvoj ČR, pobočka příslušná podle místa realizace projektu (dále jen „CRR ČR“).
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“).
4. Ukončením realizace projektu se rozumí:
termín, od kterého je možné v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, stavbu užívat,
nebo
termín vystavení předávacího protokolu po předání všech dodávek vnitřního
vybavení, strojů, přístrojů a zařízení a zařazení majetku do užívání.
5. Ukončením Financování akce se rozumí datum, do kterého lze provést úhrady finančních
prostředků v rámci projektu. Po tomto termínu nelze provádět žádné další úhrady
a současně musí být ukončeno i financování z ostatních zdrojů.
Ukončení Financování akce musí předcházet:
u plátců daně z přidané hodnoty v režimu přenesené daňové povinnosti datum
provedení úhrady posledního závazku, a to včetně úhrady závazků z pracovně právních
vztahů a vypořádání DPH podle daňové povinnosti,
u plátců daně z přidané hodnoty, u kterých není aplikován režim přenesené daňové
povinnosti a u neplátců daně z přidané hodnoty datum provedení úhrady posledního
závazku.
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6. Termínem Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu) se rozumí
datum, do něhož lze nejpozději předat dokumenty k Závěrečnému vyhodnocení akce
(projektu) společně se závěrečnou monitorovací zprávou na místně příslušnou pobočku CRR.

Část II
Finanční rámec

1. Finanční rámec projektu:
Finanční rámec projektu

Kč

Celkové výdaje projektu
- Celkové nezpůsobilé výdaje projektu
- Příjmy připadající na způsobilé výdaje
= Celkové způsobilé výdaje (dotace)1

2. Maximální výše dotace podle zdrojů financování způsobilých výdajů projektu:

Druh dotace dle zdrojů financování

Kč

Podíl na celkové
výši dotace v %

Dotace ze strukturálního fondu ERDF (dále jen „SF“) 2

85 %

Dotace ze státního rozpočtu (dále jen „SR“) 3

15 %

Dotace celkem

100 %

3. Celková výše dotace uvedená v části II, bod 2 nebude překročena. Částka dotace bude příjemci
poskytnuta na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých
výdajů.4 Nezpůsobilé výdaje projektu hradí příjemce z vlastních zdrojů. Částka dotace celkem
(SF+SR) činí 100,00% z celkových způsobilých výdajů.

1

Viz. Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na
programové období 2007 - 2013
2
Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. f) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,
3
Podle ustanovení § 44 odst. 2 písm. j) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, .
4
Viz Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na
programové období 2007-2013
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4. V případě, že v průběhu realizace projektu a výběrového řízení projektu dojde k celkovému
snížení finančních potřeb, musí být toto snížení provedeno ve prospěch státních prostředků
i ostatních zdrojů tak, aby byl dodržen procentuální poměr těchto zdrojů stanovený
v Rozhodnutí, v části „Financování projektu“, ve sloupci „celkem v letech“ součtu investičních
a neinvestičních finančních potřeb a finančních zdrojů projektu.
5. Při závěrečné žádosti o platbu bude kontrolováno dodržení limitu u těchto výdajů:
-

-

výdaje za pořízení pozemku – max. 10 % skutečně vynaložených celkových způsobilých
výdajů,
výdaje na realizaci inženýrských sítí, venkovních komunikací, terénních a sadových úprav –
max. 10 % skutečně vynaložených celkových způsobilých výdajů,
výdaje přípravy a zabezpečení akce (výdaje na investiční záměr, posudky, správní poplatky,
projektovou dokumentaci ve všech stupních, autorský dozor, technický dozor investora,
stavební dozor) – max. 10 % skutečně vynaložených celkových způsobilých výdajů
mzdové výdaje

V případě překročení uvedených limitů výdajů k celkovým způsobilým výdajům bude příjemce
v rámci kontroly závěrečné žádosti o platbu vyzván k vrácení plateb.
6. Pokud účastník programu/příjemce (zadavatel) zjistí při hodnocení nabídek v rámci výběrového
řízení, že cena nejvhodnější nabídky překročí předpokládané náklady akce uvedené v Rozhodnutí,
nesmí rozhodnout o přidělení zakázky vybranému uchazeči bez předchozího písemného souhlasu
správce programu/poskytovatele dotace.
7. Dotace bude uvolňována poskytovatelem dotace na bankovní účty, které příjemce zřídí v souladu
s ustanovením § 3, písmeno h) a § 33 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o
změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Po
kontrole faktur provede poskytovatel dotace převod na bankovní účet příjemce.
8. Čerpat prostředky EU a SR lze formou průběžné úhrady (ex-ante), úhrada bude probíhat na
základě průběžného předkládání originálních faktur příjemce CRR ČR ke kontrole nebo formou
zpětného proplacení výdajů (ex-post). Úhrada formou ex-post je provedena na základě žádosti
o platbu. Poskytovatel dotace po provedení kontroly uhrazených výdajů provede převod
způsobilých výdajů na bankovní účet příjemce.
9. Účastník programu nesmí hradit daň z přidané hodnoty ze státního rozpočtu v případě, že může
uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu. V informačním systému pak uvádí finanční
potřeby bez daně z přidané hodnoty.
10. Poskytování záloh na práce a dodávky financované ze státního rozpočtu se nepovoluje.

Část III
Podmínky, na které je poskytnutí dotace vázáno
1. Příjemce je povinen plně a prokazatelně splnit účel, na který mu bude dotace poskytnuta. Tímto
účelem je realizace projektu, rámcově identifikovaného takto:
a) Registrační číslo projektu:
b) Identifikační číslo v EDS:
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c) Název projektu:
d) Určení prioritní osy a oblasti intervence IOP:

2. a) Při realizaci projektu bude uskutečňováno zadávání zakázek v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a s přílohou Příručky pro
žadatele a příjemce č. 8 Metodika zadávání zakázek Integrovaného operačního programu, oblasti
intervence 3.1 a 3.3 V případě, že se bude vysoutěžená částka lišit od údajů v Rozhodnutí, je
žadatel povinen zažádat o změnu projektu. Sníží-li se způsobilé výdaje projektu z důvodu
výsledku výběrového řízení, bude dotace poměrně snížena. Bude-li vysoutěžená částka vyšší,
bude rozdíl oproti částce uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace nezpůsobilým
výdajem a příjemce jej bude muset uhradit z vlastních zdrojů.
b) V případě zakázek zadávaných podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, a v případě zakázek s vyšší hodnotou zadávaných dle Metodiky zadávání
veřejných zakázek Integrovaného operačního programu v oblastech intervence 3.1 a 3.3 je
příjemce povinen předložit zadávací podmínky ke konzultaci CRR 10 pracovních dní před
plánovaným zahájením zadávacího/výběrového řízení. Zadavatel je povinen předložit CRR ke
kontrole dokumentaci k průběhu zadávacího řízení nebo výběrového řízení zakázky s vyšší
hodnotou před uzavřením smlouvy.
3. Příjemce je povinen pravidelně předkládat CRR ČR pravdivé a úplné informace o průběhu
realizace projektu prostřednictvím hlášení o pokroku a monitorovacích zpráv.
a) Hlášení o pokroku je příjemce povinen předkládat CRR každých 6 měsíců od prvního dne
měsíce následujícího po schválení prvního Rozhodnutí až do ukončení realizace projektu.
Předkládá je do 20. pracovního dne od konce kalendářního měsíce, ke kterému měl hlášení
předložit. V případě překrytí termínů +/- 1 kalendářní měsíc s monitorovací zprávou předkládá
příjemce jen etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu.
b) Etapovou/závěrečnou monitorovací zprávu příjemce předkládá CRR ČR vždy do dvaceti
pracovních dnů po ukončení etapy/realizace projektu. V případě, že je realizace etapy ukončena
před schválením prvního Rozhodnutí, je povinen předložit monitorovací zprávu do dvaceti
pracovních dnů od schválení prvního Rozhodnutí.

4. Příjemce je povinen neprodleně oznámit CRR ČR všechny změny a skutečnosti, které mají vliv na
plnění Rozhodnutí a Podmínek, nebo skutečnosti s tím související, písemně prostřednictvím
formuláře Oznámení o změnách v projektu, jež musí být s výjimkou neočekávaných událostí
předloženo před začátkem vlastní realizace změny. Změna Rozhodnutí a Podmínek může být
provedena pouze písemnou formou na žádost příjemce.
5. Pokud příjemce odstoupí od projektu, oznámí tuto skutečnost neprodleně CRR na formuláři
Oznámení o změnách v projektu. Odstoupení je účinné dnem doručení Oznámení o změnách v
projektu CRR. Pokud se jedná o podezření na porušení rozpočtové kázně, bude případ postoupen
příslušnému finančnímu úřadu, v opačném případě MPSV zahájí řízení o odnětí dotace podle §15
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Na řízení
o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.
6. Faktury budou hrazeny až po schválení finančním manažerem CRR ČR. Příjemce je povinen
bezodkladně po převzetí faktury od dodavatele originál faktury se všemi přílohami předat CRR ČR
ke kontrole a schválení úhrady. Faktura musí být označena registračním číslem projektu,
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identifikačním číslem EDS a názvem projektu, faktury na provedení stavebních prací musí být
doplněny zjišťovacím protokolem podepsaným statutárním zástupcem investora a zástupcem
technického dozoru investora. Finanční manažer může některé výdaje označit jako nezpůsobilé,
na originálu faktury uvede celkovou výši způsobilých a případně i nezpůsobilých výdajů.
Nezpůsobilé výdaje nemohou být proplaceny.
Po provedení úhrady realizované formou ex-ante platby předloží příjemce CRR ČR doklad
o provedení úhrady – výpis z bankovního účtu, výpis z elektronického bankovnictví (může být
předloženo jen v elektronické formě). Bez předložení dokladů o provedení úhrad nebude
schvalována úhrada dalších způsobilých výdajů předložených k proplacení. Tato povinnost
nemusí být dodržena jen v případě vypořádání daňové povinnosti s územním finančním orgánem
v režimu přenesené daňové povinnosti daně z přidané hodnoty.
7. Příjemce je povinen prokázat naplnění účelu projektu, a to:
7.a. naplněním parametrů určených v Rozhodnutí, na které mu byla dotace poskytnuta,
nejpozději při podání Závěrečné monitorovací zprávy a Žádosti o platbu,
7.b. naplněním monitorovacích indikátorů uvedených v Rozhodnutí nejpozději do data
uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace přičemž přeplnění v Rozhodnutí stanovených
hodnot monitorovacích indikátorů projektu v průběhu období udržitelnosti není v rozporu
s pravidly výzvy
7.c. naplněním kapacity služby určené v Rozhodnutí monitorovacím indikátorem Kapacita nově
vzniklých či humanizovaných služeb, a to u ambulantních a terénních služeb nejpozději do 6
měsíců od ukončení realizace projektu nejméně ze 70% u a u pobytových služeb nejpozději
do 12 měsíců od ukončení realizace projektu z 80%,
7.d. zachováním výsledků projektu uvedených v bodě č. 7.a. a 7.b. a v bodě č. 9 této části po
dobu pěti let ode dne ukončení realizace projektu.
8. Výsledky projektu je příjemce povinen zachovat po dobu pěti let ode dne ukončení realizace
projektu, pokud je to z hlediska charakteru projektu možné. Po dobu realizace a dobu pěti let od
ukončení nesmí příjemce majetek získaný byť i částečně z dotace bez předchozího písemného
souhlasu MPSV prodat, převést, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu. Zřídit zástavní právo
nebo zatížit majetek jinými věcnými právy třetích osob je možné pouze s předchozím písemným
souhlasem MPSV. O souhlas příjemce požádá prostřednictvím formuláře Oznámení o změnách
v projektu. V případě, že příjemce nemohl požádat s předstihem. Je povinen požádat o schválení
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti kalendářních dnů od doby, kdy nastala
rozhodná skutečnost.
9. Příjemce je povinen v pořizovaném nebo reprodukovaném majetku zajistit poskytování sociální
služby uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, po
dobu minimálně 15 let od ukončení doby udržitelnosti. Po tuto dobu nesmí příjemce bez
předchozího písemného souhlasu MPSV majetek získaný byť i částečně z dotace převést, vypůjčit
či pronajmout jinému subjektu a k tomuto majetku nesmí být po tuto dobu zřízeno věcné
břemeno ani nesmí být předmětem zástavního práva. V případě využití finančních prostředků na
humanizaci – investice do změn v původních velkokapacitních zařízeních a v případě následného
úplného ukončení poskytování sociálních služeb v tomto objektu v době 15 let od ukončení doby
udržitelnosti je příjemce povinen kapacitu služby poskytované v těchto upravovaných prostorách
přemístit do nových objektů vyhovujících Kritériím transformace, humanizace
a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče.
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10. Vyúčtování prostředků probíhá po ukončení realizace projektu nebo etapy na základě předložené
Žádosti o platbu a dalších souvisejících dokumentů a po kontrole CRR. Žádost o platbu je
příjemce povinen předložit vždy nejpozději do dvaceti pracovních dnů od ukončení realizace
projektu, resp. etapy projektu, spolu s monitorovací zprávou podle těchto Podmínek. V případě,
že je realizace etapy ukončena před schválením prvního Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je
povinen předložit Žádost o platbu do dvaceti pracovních dnů od schválení prvního Rozhodnutí.

11. Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do
konce roku 2021. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských
předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Příjemce zajistí, aby veškerou dokumentaci
související s realizací projektu včetně účetních dokladů archivovali minimálně do konce roku 2021
také partneři a dodavatelé příjemce a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku
2021 přístup.
12. Příjemce je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného
vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí
a těchto Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (MPSV, CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu
a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost. Příjemce je povinen zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k projektu
plnili také partneři a dodavatelé podílející se na realizaci projektu. Pokud není tato povinnost
stanovena přímo v partnerské či dodavatelské smlouvě, je příjemce povinen doložit, jakým jiným
způsobem byli partneři a dodavatelé k této povinnosti zavázáni.
13. Příjemce, který vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, je povinen vést své příjmy a výdaje s jednoznačnou vazbou ke konkrétnímu projektu
během období realizace projektu a po dobu 5 let ode dne ukončení jeho realizace. Příjemce,
který nevede účetnictví podle tohoto zákona, je povinen vést v případě poskytnutí dotace ze SF
daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění dalších předpisů,
rozšířenou o požadavky:
13.a.
příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
13.b.
předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně
chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
13.c.
při kontrole příjemce poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci
v plném rozsahu;
13.d.
uskutečněné příjmy a výdaje jsou vedeny s jednoznačnou vazbou k příslušnému
projektu, ke kterému se vážou.
14. Každý originální doklad účetní evidence o projektu musí obsahovat informaci, že se jedná
o projekt IOP, a musí být přehledně a průkazně označen registračním číslem projektu ve tvaru
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CZ.1.06/X.X.XX/XX.XXXXX a identifikačním číslem EDS ve tvaru 113D34B00XXXX uvedeném
v článku III bod 1. těchto podmínek.
15. Příjemce musí při realizaci projektu zamezit dvojímu financování z veřejných zdrojů dalšího
dotačního titulu nebo programu. Příjemce nesmí na hrazení celkových způsobilých výdajů
projektu poskytnutých v rámci IOP čerpat dotaci z žádného jiného operačního programu/titulu
ani jiných prostředků krytých z rozpočtu EU, finančních mechanizmů Evropského hospodářského
prostoru/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce nebo nástrojů finančního inženýrství.
16. Jestliže bude v průběhu realizace projektu vůči majetku příjemce zahájeno insolvenční řízení
nebo příjemce vstoupí do likvidace nebo bude statutární zástupce příjemce pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti příjemce nebo
pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku, pak je příjemce povinen neprodleně
tuto informaci písemně oznámit CRR ČR. Stejně tak je příjemce povinen oznámit vznik závazků po
lhůtě splatnosti vůči orgánům veřejné správy a zdravotním pojišťovnám; toto ustanovení se
nevztahuje na případné právní nebo obdobné spory vedené s těmito orgány.
17. Příjemce je povinen provádět propagaci účasti prostředků strukturálních fondů na financování
projektu v souladu s Pravidly pro provádění informačních a propagačních opatření a Logo
manuálem IOP, které jsou přílohou Příručky pro žadatele a příjemce pro danou výzvu.
18. Příjemce je povinen předkládat CRR ČR projektovou dokumentaci ve stupni zadávací
dokumentace zpracované v rozsahu prováděcí projektové dokumentace před uveřejněním
zakázky na stavební práce.
19. Každý kalendářní rok v termínu do 15. ledna předloží příjemce v souladu s vyhláškou č. 52/2008
Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy nebo Národním fondem, v platném znění roční vyúčtování finančních
prostředků, na formulářích Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)
a Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu), a to elektronickou poštou na
adresu: soc.integraceIOP@mpsv.cz a písemně na adresu: MPSV, odbor programového
financování, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.
20. Jestliže bude před vyplacením dotace pracovníky CRR zjištěno, že příjemce nesplnil některou
z povinností uvedených v těchto Podmínkách, vyhrazuje si MPSV právo rozhodnout o krácení
dotace při nesplnění Podmínek uvedených:
20.a.
a) v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 3. a), b), 10. a 19. za
opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech, ve lhůtě do dvacet
pracovních dnů (včetně) po dni stanoveném v části III, bod 3.a),b), 10. a 19. nebude
dotace krácena, při nesplnění povinnosti ve lhůtě jednadvaceti až pětačtyřiceti pracovních
dnů (včetně) po dni stanoveném v části III, bod 3. a), b), 10. a 19. bude dotace krácena o
0,5 - 2% ze schválené výše dotace k proplacení, nesplní-li tuto povinnost ani ve lhůtě
šestačtyřiceti pracovních dnů po dni stanoveném v části III, bod 3. a), b) 10.,a 19., bude
dotace krácena o 2 - 5% z celkové schválené částky dotace k proplacení;
20.b.
v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 1., 7.a., 7.b., 9. a 15.
nebude celková schválená částka dotace vyplacena;
20.c. v části v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 8., v případě
nepožádání o souhlas ani ve stanovené lhůtě v části III v bodě 8. nebude dotace
vyplacena;
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20.d.
v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod body 5., 11., 12., 13. a 16. bude
dotace krácena o 0,5 - 2% z celkové částky schválené dotace k proplacení;
20.e.
v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 17., bude dotace krácena
o 0,2 -1,2 % z celkové schválené částky dotace k proplacení dle charakteru porušení (viz
příloha č. 9 Příručky pro žadatele a příjemce);
20.f. v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodě 14., bude dotace krácena o 0,050,07% z celkové schválené výše dotace k proplacení;
20.g.
v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 18., bude dotace krácena
o 3-5 % částky dotace určené na financování stavební části projektu (zakázky na stavební
práce), u níž bylo porušení identifikováno;
20.h.
v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. a) porušení
Podmínek spočívající v nedodržení postupu, stanoveného zákonem o veřejných zakázkách
nebo Metodikou pro zadávání zakázek, bude určena výše finanční opravy dle následující
tabulky sazeb finančních oprav:
Tabulka sazeb finančních oprav

Č.
1.

Typ finanční opravy dle
pokynu Evropské komise
Nezveřejnění oznámení o
zakázce

Popis případu
Zadavatel při zahájení zadávacího
řízení nesplnil povinnost uveřejnit
oznámení o zahájení zadávacího
řízení v souladu s § 146 odst. 1
písm. b) zákona o veřejných
zakázkách (dále jen ZVZ).
Pokud uveřejnění o zahájení
zadávacího řízení vyžadují
směrnice a oznámení o zakázce
nebylo uveřejněno v Úředním
věstníku Evropské unie, ale bylo
uveřejněno takovým způsobem, že
dodavatel nacházející se na území
jiného členského státu měl přístup
k relevantním informacím týkajícím
se zakázky a měl možnost podat
nabídku nebo žádost o účast před
tím, než zakázka byla zadána.
Zakázka byla zadána, aniž by bylo
výběrové řízení zahájeno v souladu
s bodem 6.5.1 a/nebo 6.5.2 a/nebo
6.5.3 Závazných postupů.

Sazba finanční opravy z částky
poskytnuté dotace na dotčenou
zakázku
100 %

25 %

Řízená kopie elektronická
Příloha č. 7 – Příručka pro žadatele Vydání: 1
a příjemce

Revize: 2.0

Strana 9 z 21

Č.
2.

3.

4.

Typ finanční opravy dle
pokynu Evropské komise
Umělé rozdělení zakázek na
práce/služby/dodávky

Nedostatečná doba k tomu,
aby si potenciální uchazeči
nebo zájemci opatřili zadávací
dokumentaci

Nezveřejnění
– prodloužených lhůt pro
doručení nabídek,
nebo
– prodloužených lhůt pro
doručení žádostí o účast.

Popis případu
Zadavatel rozdělil předmět veřejné
zakázky pod limity dle ZVZ a
v důsledku toho nesplnil povinnost
uveřejnit oznámení o zahájení
zadávacího řízení v souladu s § 146
odst. 1 písm. b) ZVZ.
Pokud uveřejnění o zahájení
zadávacího řízení vyžadují
směrnice a oznámení o zakázce
nebylo uveřejněno v Úředním
věstníku Evropské unie, ale bylo
uveřejněno takovým způsobem, že
dodavatel nacházející se na území
jiného členského státu měl přístup
k relevantním informacím týkajícím
se zakázky a měl možnost podat
nabídku nebo žádost o účast před
tím, než zakázka byla zadána.
Předmět zakázky byl rozdělen tak,
aby došlo ke snížení
předpokládané hodnoty pod limity
stanovené poskytovatelem dotace
pro článek 12 a 13 Závazných
postupů, což mělo za důsledek
zadání v mírnějším režimu.
Zadavatel neposkytl zadávací
dokumentaci v souladu s § 48 ZVZ,
což mělo za důsledek, že doba pro
zpracování nabídek byla příliš
krátká, a zároveň mělo nebo mohlo
mít vliv na výběr nejvhodnější
nabídky.
Doba k tomu, aby si dodavatelé
opatřili zadávací dokumentaci, byla
příliš krátká, což mělo nebo mohlo
mít vliv na výběr nejvhodnější
nabídky.

Zadavatel prodloužil lhůtu pro
podání nabídek (nebo pro doručení
žádostí o účast), aniž by uveřejnil
tuto informaci v souladu s § 147
odst. 8 ZVZ.
Zadavatel prodloužil lhůtu pro
podání nabídek, aniž by uveřejnil
tuto informaci v souladu 10.11.1

Sazba finanční opravy z částky
poskytnuté dotace na dotčenou
zakázku
100 %

25 %

25 %, činila-li doba, do kdy si
potenciální uchazeči nebo
zájemci mohli opatřit zadávací
dokumentaci, méně než 50 %
lhůty pro podání nabídek.
10 %, činila-li doba, do kdy si
potenciální uchazeči nebo
zájemci mohli opatřit zadávací
dokumentaci, méně než 60 %
lhůty pro podání nabídek
5 % činila-li doba, do kdy si
potenciální uchazeči nebo
zájemci mohli opatřit
zadávací dokumentaci, méně než
80 % lhůty pro podání nabídek.
10 %
Oprava může být snížena na 5 %
podle závažnosti pochybení.
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Č.

Typ finanční opravy dle
pokynu Evropské komise

Sazba finanční opravy z částky
poskytnuté dotace na dotčenou
zakázku

Popis případu
Závazných postupů.

5.

6.

7.

Případy, které neodůvodňují
použití vyjednávacího řízení s
předchozím zveřejněním
oznámení o zakázce

Zadavatel použil jednací řízení
s uveřejněním, aniž by byly splněny
podmínky pro jeho použití dle § 22
ZVZ.

Zvláště u zadávání zakázek v
oblasti obrany a bezpečnosti,
na něž se vztahuje směrnice
2009/81/ES, nedostatečně
zdůvodněné nezveřejnění
oznámení o zakázce
Nedodržení:
- lhůt pro doručení nabídek
nebo
- lhůt pro doručení žádosti o
účast

Zadavatel při zadání zakázky použil
soutěžní dialog nebo jednací řízení
bez uveřejnění aniž by byly splněny
podmínky pro jeho použití dle § 23
nebo § 24 ZVZ.
Zadavatel nesplnil povinnost
stanovit délku lhůty pro podání
nabídek nebo pro doručení žádostí
o účast v souladu s § 39 ZVZ.
Zadavatel nesplnil povinnost
stanovit délku lhůty pro podání
nabídek v souladu s článkem 12
nebo 13 Závazných postupů.

8.

Neuvedení:
- kritérii pro výběr
v oznámení o zakázce
a/nebo
- kritérii pro zadání zakázky
(a jejich váhu) v oznámení o
zakázce nebo v zadávacích
podmínkách.

V oznámení o zahájení zadávacího
řízení nebyly uvedeny kvalifikační
předpoklady dle § 50 odst. 2 ZVZ a
dodavatel nacházející se na území
jiného členského státu neměl
možnost se o těchto dozvědět
a/nebo pokud ani v oznámení o
zahájení zadávacího řízení (nebo
v zadávacích podmínkách, které
umožňuji dálkový přístup) nebyla
dostatečně popsána hodnotící
kritéria a jejich váha.
Pokud kvalifikační předpoklady
nebo hodnotící kritéria dle § 78
odst. 3 ZVZ byly uvedeny
v oznámení o zakázce (nebo
v zadávacích podmínkách, které
umožňuji dálkový přístup), avšak
nebyly vymezeny dostatečně
určitě.

25 %
Oprava může být snížena na 10
% nebo 5 % podle závažnosti
pochybení.
100 %
Oprava může být snížena na 25
%, 10 % nebo 5 % podle
závažnosti pochybení.
25 % pokud zkrácení lhůty
dosáhlo alespoň 50 %
10 %, pokud zkrácení lhůty
dosáhlo alespoň 30 %
5 % v případě jiného zkrácení
lhůty (tuto sazbu opravy lze
snížit na 2 % až 5 %, pokud
povaha a závažnost pochybení
neodůvodňuje 5 % sazbu
opravy).
25 %

10 % nebo 5 %
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Č.

9.

Typ finanční opravy dle
pokynu Evropské komise

Protiprávní a/nebo
diskriminační kritéria pro výběr
a/nebo kritérii pro zadání
zakázky stanovená v oznámení
o zakázce nebo v zadávací
dokumentaci.
Kritéria pro výběr se nevztahují
k předmětu zakázky a nejsou
mu úměrná.

Sazba finanční opravy z částky
poskytnuté dotace na dotčenou
zakázku

Popis případu
Zadavatel nedodržel postup dle
bodu 6.5.4 Závazných postupů a
neuvedl hodnotící kritéria a způsob
jejich hodnocení v zadávacích
podmínkách.
Použití nezákonných a/nebo
diskriminačních a/nebo
nepřiměřených předmětu zakázky
kvalifikačních předpokladů nebo
hodnotících kritérií (zejména při
porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56
odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ).
Zadavatel porušil zásadu zákazu
diskriminace a stanovil
diskriminačních kvalifikační
předpoklady nebo hodnotící
kritéria nepřiměřená předmětu
zakázky.
Příklady:
- Povinnost mít provozovnu nebo
zástupce v dané zemi nebo
regionu;
- Povinnost uchazečů, mít
zkušenosti v dané zemi nebo
regionu;
- Stanovení kvalifikačních
předpokladů, které neodpovídají
předmětu zadávané veřejné
zakázky.

25 %
Oprava může být snížena na 10
% nebo 5 % podle závažnosti
pochybení.

Stanovení hodnotících kritérií,
která nevyjadřují vztah užitné
hodnoty a ceny.
10.

11.

Diskriminační technické
specifikace

Nedostatečná definice
předmětu zakázky

Stanovení technických podmínek
v rozporu s § 45 odst. 3 ZVZ.
Zadavatel porušil zásadu zákazu
diskriminace a vymezil předmět
plnění v rozporu s bodem 6.2
Závazných postupů a / nebo jej
vymezil příliš konkrétně, tak
někteří dodavatelé jsou
vymezeným předmětem zakázky
zvýhodněni.
Nedostatečná nebo diskriminační
definice předmětu zakázky
(zejména porušení § 6, § 44 odst. 1
a § 44 odst. 11 ZVZ).

25 %
Oprava může být snížena na 10
% nebo 5 % podle závažnosti
pochybení.

10 %
Oprava může být snížena na 5 %
podle závažnosti pochybení.
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Posouzení a hodnocení nabídek
Č.
12.

13.

14.

Typ finanční opravy dle
pokynu Evropské komise
Změny kritérii pro výběr po
otevření nabídek, jež vede
k nesprávnému
přijetí/odmítnutí uchazečů

Hodnocení uchazečů/zájemců
podle nezákonných kritérií pro
výběr nebo zadání zakázky

Nedostatek transparentnosti
nebo rovného zacházení při
hodnocení

Popis případu
Zadavatel použil jiná kvalifikační a
hodnotící kritéria, než byla stanovena
v zadávacích podmínkách (zejména
při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1
ZVZ), což vedlo ke zvýhodnění nebo
znevýhodnění určitých dodavatelů.
Požadavky na kvalifikační
předpoklady v rozporu s bodem 7.2.3
nebo 7.3.3 Závazných postupů byly
změněny v průběhu posouzení
kvalifikace, a tato skutečnost měla
vliv na splnění kvalifikace
jednotlivými dodavateli (nesplnění
kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle
zadávacích podmínek splňovali nebo
splnění kvalifikace dodavateli, kteří
by ji dle zadávacích podmínek
nesplňovali).
Zadavatel použil jiná kvalifikační a
hodnotící kritéria, než byla stanovena
v zadávacích podmínkách (zejména
při porušení § 59 odst. 1, § 79 odst. 1
ZVZ), což vedlo, což vedlo k použití
nezákonných kvalifikačních
předpokladů nebo hodnotících kritérii
(zejména při porušení § 50 odst. 3 a
4, § 56 odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ).
Při hodnocení v rozporu s bodem
7.2.3 nebo 7.3.3 Závazných postupů
byla použita jiná kvalifikační a
hodnotící kritéria (případně
subkritéria nebo jejich váhy), než byla
uvedena v zadávacích podmínkách a
tato skutečnost měla vliv na výběr
nejvhodnější nabídky.
Odůvodnění hodnocení, výsledek
hodnocení nabídek, popis hodnocení
jednotlivých nabídek v rámci všech
hodnotících kritérií není dostatečně
transparentní nebo zadavatel
neuchoval zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek dle § 80 ZVZ, tj.
postup hodnotící komise není možné
přezkoumat.
Zadavatel neuchoval protokol/zápis o
posouzení a hodnocení nabídek nebo
v rozporu s bodem 7.2.5 nebo 7.3.6
Závazných postupů neobsahuje
relevantní náležitosti a postup
hodnotící komise není možné

Sazba finanční opravy z částky
poskytnuté dotace na
dotčenou zakázku
25 %
Oprava může být snížena na
10 % nebo 5 % podle
závažnosti pochybení

25 %
Oprava může být snížen na 10
% nebo 5 % podle závažnosti
pochybení

25 %
Oprava může být snížena na
10 % nebo 5 % podle
závažnosti pochybení

Řízená kopie elektronická
Příloha č. 7 – Příručka pro žadatele Vydání: 1
a příjemce

Revize: 2.0

Strana 13 z 21

Č.

Typ finanční opravy dle
pokynu Evropské komise

Sazba finanční opravy z částky
poskytnuté dotace na
dotčenou zakázku

Popis případu
přezkoumat.

15.

Jednání během řízení o
udělení zakázky
Změna nabídky během
hodnocení

16.

17.

Vyjednávací řízení
s předchozím zveřejněním
oznámení o zakázce se
zásadními změnami podmínek
uvedených v oznámení o
zakázce nebo zadávacích
podmínkách.

Odmítnutí mimořádně nízkých
nabídek

Zadavatel v průběhu lhůty pro podání
nabídek některému dodavateli nebo
některým dodavatelům poskytl
informace, které nejsou poskytnuty
jiným, případně byl některý
dodavatel (nebo někteří dodavatelé)
jiným způsobem zvýhodněn a tyto
skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv
na výběr nejvhodnější nabídky.
Vyjednávání v průběhu zadávání
veřejné zakázky (zejména nedodržení
§ 76 odst. 1, § 82 odst. 2 a § 92 odst.
5 ZVZ)
Zadavatel v průběhu lhůty pro podání
nabídek některému dodavateli nebo
některým dodavatelům poskytl
informace, které nejsou poskytnuty
jiným, případně byl některý
dodavatel (nebo někteří dodavatelé)
jiným způsobem zvýhodněn a tyto
skutečnosti mají vliv/mohou mít vliv
na výběr nejvhodnější nabídky.
V rozporu s rozporu s bodem 7.2.3
nebo 7.3.3 Závazných postupů
dodavateli bylo umožněno, aby
provedl podstatnou změnu nabídky.
Zadavatel v rozporu s § 30 odst. 4
ZVZ změnil zadávací podmínky v
rámci jednacího řízení s uveřejněním,
přičemž tato změna měla nebo mohla
mít vliv na výběr nejvhodnější
nabídky.
Původní zadávací podmínky zakázky
se podstatně změní po podání
nabídek.
Zadavatel vyloučil uchazeče, jehož
nabídka obsahovala mimořádně
nízkou nabídkovou cenu ve vztahu
k předmětu zakázky, aniž by byla
splněna povinnost vyžádat si písemné
zdůvodnění těch částí nabídky, které
jsou pro výši nabídkové ceny
podstatné dle § 77 odst. 1.

25 %
Oprava může být snížena na
10 % nebo 5 % podle
závažnosti pochybení

25 %
Oprava může být snížena na
10 % nebo 5 % podle
závažnosti pochybení

25 %
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Č.

18.

Typ finanční opravy dle
pokynu Evropské komise

Střet zájmů

Plnění zakázky
Č.
Typ finanční opravy dle
pokynu Evropské komise
19.

20.

Podstatná změna prvků
zakázky uvedených
v oznámení o zakázce nebo
zadávacích podmínkách

Omezení rozsahu zakázky

Sazba finanční opravy z částky
poskytnuté dotace na
dotčenou zakázku

Popis případu
Nabídková cena působila jako
mimořádně nízká ve vztahu
k předmětu zakázky, zadavatel však
takovou nabídku vyřadil, aniž by si
nejdříve písemně vyžádal písemné
zdůvodnění těch částí nabídky, které
jsou pro výši nabídkové ceny
podstatné.
Pokud příslušný soudní nebo správní
orgán zjistí, že u příjemce dotace
došlo ke středu zájmů.
Zadavatel uzavřel smlouvu v rozporu
s bodem 8.2 Závazných postupů.

Popis případu
Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a
umožnil podstatnou změnu práv a
povinností vyplývajících ze smlouvy
(zejména ceny, povahy předmětu
plnění a použitých materiálů, lhůty
pro dokončení a platebních
podmínek).
Zadavatel v rozporu s bodem 8.4
Závazných postupů umožnil
podstatnou změnu smlouvy na
plnění zakázky, která měla nebo
mohla mít vliv na výběr
nejvhodnější nabídky.
Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a
umožnil podstatnou změnu práv a
povinností vyplývajících ze
smlouvy, která podstatným
způsobem snížila rozsah původní
zakázky.
Zadavatel v rozporu s bodem 8.4
Závazných postupů umožnil
podstatnou změnu smlouvy na
plnění zakázky která podstatným
způsobem snížila rozsah původní
zakázky.

100 %

Sazba finanční opravy z částky
poskytnuté dotace na dotčenou
zakázku
25 %
plus
100% hodnoty, o kterou byla
původní cena navýšena na
základě podstatné změny.

100 % hodnoty snížení rozsahu
plus
25 % konečné hodnoty
poskytnuté dotace na dotčenou
zakázku (pouze je-li snížení
rozsahu zakázky významné)
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Č.

21.

22.

Typ finanční opravy dle
pokynu Evropské komise
Zadávání zakázek na
dodatečné
práce/služby/dodávky (pokud
takové zadání představuje
významnou změnu původních
podmínek zakázky (bez
hospodářské soutěže, aniž je
splněna jedna z následujících
podmínek
- Krajní naléhavost
způsobená
nepředvídatelnými
událostmi
- Nepředvídaná okolnost
pro doplňkové práce,
služby, dodávky
Dodatečné práce nebo služby
překračující limit stanovených
v příslušných ustanoveních

Popis případu
Původní zakázka byla zadána
v souladu se ZVZ, ale dodatečné
stavební práce / služby / dodávky
byly zadány v jednacím řízení bez
uveřejnění, aniž by byly splněny
podmínky dle § 23 ZVZ pro jeho
použití.
Původní veřejná zakázka byla
zadána v souladu se Závaznými
postupy, ale dodatečné stavební
práce / služby / dodávky byly
zadány aniž by byly splněny
podmínky pro jejich zadání
původnímu dodavateli dle bodu 9.4
Závazných postupů.
Původní zakázka byla zadána
v souladu se ZVZ, ale zadané
dodatečné stavební práce / služby /
dodávky činí více než 50 % ceny
původní zakázky.

Sazba finanční opravy z částky
poskytnuté dotace na dotčenou
zakázku
100 % hodnoty dodatečných
stavebních práci / služeb /
dodávek
Pokud celková hodnota
dodatečných stavebních práci /
služeb / dodávek zadaných
v rozporu se ZVZ nepřesáhne
zákonné limity a zároveň činí
nejvíce 50 % hodnoty původní
zakázky, může být sazba finanční
opravy snížena na 25 %.

100 % částky přesahující 50 %
hodnoty původní zakázky.

Původní veřejná zakázka byla
zadána v souladu se Závaznými
postupy, ale dodatečné stavební
práce / služby / dodávky byly
zadány v objemu vyšším než 50%
ceny původní zakázky.
Jiné typy finančních oprav
23. Jiné porušení výše neuvedené

24.

Porušení, která neměla, resp.
nemohla mít vliv na výběr
nejvhodnější nabídky

Jiné porušení ZVZ nebo Závazných
postupů výše neuvedené, které
mělo nebo mohlo mít vliv na výběr
nejvhodnější nabídky.
Porušení ZVZ nebo Závazných
postupů, která neměla, resp.
nemohla mít vliv na výběr
nejvhodnější nabídky, nezakládají
žádné finanční opravy.

25 %
min. 10 % nebo 5 % s ohledem
na malou závažnost pochybení
0%

Pokud nedodržení postupu stanoveného zákonem č. 137/2006 Sb. v rámci jedné zakázky naplňuje znaky více
typů finančních oprav, uloží se sazba nejvyšší finanční opravy.
Pokud je možné přesně vyčíslit finanční vliv na dotčenou zakázku, tabulka sazeb finančních oprav se nepoužije.
Finanční oprava bude uložena ve výši 100% přesně vyčísleného finančního vlivu.
U zakázek nespadajících do režimu zákona č. 137/2006 Sb. pokud to tabulka sazeb finančních oprav umožňuje a
pokud nebyl prokázán jejich nepochybný přeshraniční význam, se nepoužije horní sazba finanční opravy pro
příslušný typ finanční opravy.
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20.i. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. b) bude dotace
krácena o 0 – 0,3% z částky dotace použité na financování předmětných zakázek, u nichž
nebyla splněna tato povinnost.
20.j. v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno pod bodem 4. bude dotace krácena o 0,02
- 2 % schválené výše dotace k proplacení;
20.k.
v části III povinnost (Faktura musí být označena registračním číslem projektu,
identifikačním číslem EDS a názvem projektu, faktury na provedení stavebních prací musí
být doplněny zjišťovacím protokolem podepsaným statutárním zástupcem investora a
zástupcem technického dozoru investora), na které je poskytnutí dotace vázáno pod
bodem 6. bude dotace krácena o 0,05 – 0,07% z celkové schválené částky dotace k
proplacení;

20.l. při nesplnění více bodů Podmínek, z nichž u každé je výše uvedená procentní částka, se
procentní částky sčítají. Krácení za nesplnění Podmínek však nemůže být vyšší než celková
výše schválené dotace k proplacení.

Část IV
Pozastavení nebo vrácení dotace

1. Platba bude na nezbytně nutnou dobu pozastavena, pokud příjemce poruší ustanovení
Rozhodnutí (tvořené Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí
dotace) a pokud bude zjištěno podezření na nesrovnalost ve smyslu nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 nebo dojde k porušení rozpočtové kázně podle
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
2. Jestliže bude po vyplacení jakékoliv částky dotace zjištěno porušení nebo nesplnění uvedených
povinností vyplývajících z Rozhodnutí, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně
podle § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění
pozdějších předpisů, se stanovuje při nesplnění každé jednotlivé povinnosti:
3.1. při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodech 5., 11., 12.,
13. a 16., bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,5 - 2% z celkové částky
vyplacené dotace;
3.2. při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodu 17., bude
odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,2 – 1,2 % z celkové částky vyplacené dotace dle
charakteru porušení (viz příloha č. 9 Příručky pro žadatele a příjemce),
3.3. při nesplnění podmínek v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodech 1., 7., 8.v
případě nepožádání o souhlas ani ve stanovené lhůtě, 9. a 15., bude odvod za porušení
rozpočtové kázně činit celkovou částku vyplacené dotace,
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3.4. za porušení podmínek uvedených v části III, bodech 3. písmenech a) a b), 10. a 19. za
opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech, ve lhůtě do dvaceti
pracovních dnů (včetně) po dni stanoveném v části III, bod 3.a),b), 10. a 19. nebude odvod
za porušení rozpočtové kázně uplatněn, při nesplnění povinnosti ve lhůtě jednadvaceti až
pětačtyřiceti pracovních dnů (včetně) po dni stanoveném v části III, bod 3. a), b),, 10. a 19.
bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,5 – 2 % z celkové částky vyplacené dotace,
nesplní-li tuto povinnost ani ve lhůtě šestačtyřiceti pracovních dnů po dni stanoveném
v části III, bod 3. a), b), 10. a 19., bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 2 - 5 % z
celkové částky vyplacené dotace;
3.5. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2.a) za porušení Podmínek
spočívající v nedodržení postupu, stanoveného zákonem o veřejných zakázkách nebo
Metodikou pro zadávání zakázek, bude odvod za porušení rozpočtové kázně stanoven podle
tabulky sazeb finančních oprav uvedených v části III bodě 20.h.
3.6. v části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. b) bude odvod za
porušení rozpočtové kázně činit 0 – 0,3 % částky dotace použité na financování
předmětných zakázek vztahujících se k danému projektu, u nichž nebyla splněna tato
povinnost,
3.7. za porušení povinnosti uložené v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodě 14.,
bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,05 - 0,07 % z celkové částky vyplacené
dotace,
3.8. za porušení povinnosti uložené v části III, na které je poskytnutí dotace vázáno v bodě 4,
bude odvod za porušení rozpočtové kázně činit 0,02 - 2 % z celkové částky vyplacené
dotace;
3.9. za porušení povinnosti uložené v části III, pod bodem 18., bude odvod za porušení
rozpočtové kázně činit 3- 5% částky vyplacené dotace odpovídající hodnotě zakázky na
stavební práce, u níž bylo porušení identifikováno.
3.10.
při porušení rozpočtové kázně spočívající v nesplnění více bodů Podmínek, z nichž
u každé je výše uvedená procentní částka, se procentní částky sčítají. Odvod za porušení
Podmínek však nemůže být vyšší než celková částka vyplacené dotace.
Část V
Závěrečné vyhodnocení
1. Příjemce je povinen v termínu pro Předložení dokumentace závěrečného vyhodnocení akce
(projektu) uvedeném v Rozhodnutí předložit jako součást závěrečné monitorovací zprávy na
příslušnou pobočku CRR dokumentaci podle vyhlášky 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na
financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím rozsahu:
a) Vypořádání finančních prostředků na formulářích Neinvestiční bilance potřeb a zdrojů
financování akce (projektu) a Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)
v listinné a elektronické podobě.
b) V případě projektů stavebního charakteru kopie protokolu o předání a převzetí stavby a kopie
dokladu umožňující užívání stavby podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon).
c) Předávací protokol a doklad o zařazení majetku do užívání u vnitřního vybavení a strojů.
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d) Kopie velkého technického průkazu pořízeného dopravního prostředku s vyznačením příjemce
dotace jako vlastníka vozidla.
e) Fotodokumentaci realizované akce (projektu). Fotodokumentace bude pořízená tak, aby byl
patrný postupný vývoj realizace v porovnání s fotodokumentací předloženou před registrací akce
(projektu) do informačního systému EDS. Fotodokumentace se předává jen v elektronické formě
na CD.
Dokumenty uvedené v části V bod 1. se nepředkládají, pokud již byly předloženy dříve.

Část VI
Závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí s Podmínkami je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost
originálu. Jeden stejnopis obdrží příjemce, dva stejnopisy obdrží CRR ČR, které předá 1 stejnopis
poskytovateli dotace, tj. MPSV. Jeden stejnopis zůstává po celou dobu administrace na MPSV.
2. Na poskytnutí dotace a nakládání s ní se vztahuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška
Ministerstva financí č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku.
3. Dotace poskytnutá příjemci na realizaci projektu byla na základě údajů poskytnutých příjemcem
vyhodnocena jako opatření nezakládající veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy
o fungování EU, příjemce však bere na vědomí, že slučitelnost podpory se společným trhem
posuzuje a závazně v této věci rozhoduje pouze Evropská komise. Příjemce dotace současně bere
na vědomí, že Evropská komise může uložit příjemci navrácení veřejné podpory zpět
poskytovateli, pokud shledá, že poskytnutá dotace představuje zakázanou veřejnou podporu
podle článku 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU.
4. Přijetí dotace znamená souhlas příjemce s jeho uvedením v seznamu příjemců a se zveřejněním
seznamu příjemců, názvu projektu a výše dotace vyplacené z veřejných zdrojů v příslušných
informačních systémech.
5. Příjemce se řídí Příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění, která je uveřejněna na
stránkách MPSV. Příjemce je povinen sledovat změny v Příručce pro žadatele a příjemce oblasti
intervence 3.1a, která je uveřejněna na stránkách MPSV.
6. Účastník programu zodpovídá za to, že jím předané doklady jsou úplné, pravdivé v souladu
s platnými právními předpisy.
7. V průběhu celé akce, včetně přípravného období, je správce programu oprávněn vyzvat účastníka
k předložení dalších dokladů, vztahujících se k dané akci. Účastník programu je povinen
požadované doklady správci programu neprodleně předložit.

8. Schválením dotace na realizaci tohoto projektu nezavazuje ministerstvo práce a sociálních věcí
k financování služeb poskytovaných v době po ukončení realizace projektu.
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Vypracoval:

xxxx

Telefon : xxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
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Prohlášení příjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příjemce prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

a) Údaje vztahující se k identifikaci příjemce a údaje o projektu, uvedené v části II v bodech I. a 2.
a v části III bodu 1. Podmínek, jsou pravdivé a úplné,
b) si je vědom následků ( včetně trestněprávních), které by mohly vzniknout uváděním
nepravdivých nebo neúplných údajů a vedly by tak k neoprávněnému čerpání dotace,
c) přijímá všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se
k jejich splnění, stejně jako ke splnění závazků vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace

…………………………………………………….………………
Za příjemce:
(jméno, příjmení, funkce, razítko, datum, podpis)
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