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KRÁCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
PŘI PORUŠENÍ PODMÍNEK STANOVENÍ
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Tato příloha uvádí postup při porušení povinností příjemce vyplývajících z Podmínek
Stanovení výdajů a stanovuje procentní sankci pro výpočet výše krácení žádosti
o platbu, resp. výše odvodu za porušení rozpočtové kázně.
Jestliže bude při administraci žádosti o platbu před jejím zahrnutím do souhrnné
žádosti o platbu zjištěno, že příjemce nesplnil některou z povinností uvedených
v Podmínkách Stanovení výdajů, navrhne CRR krácení ve výši procentní sankce, dle
ustanovení uvedených níže, z částky, která by byla schválena, pokud by se
neudělovala sankce (tzn. z výdajů, které byly kontrolou posouzeny jako způsobilé).
Sankcí se ponižuje schválená výše žádosti o platbu za danou etapu.
Jestliže bude po zahrnutí výdaje do souhrnné žádosti o platbu zjištěno porušení nebo
nesplnění dále uvedených povinností vyplývajících z Podmínek Stanovení výdajů,
bude to považováno za porušení rozpočtové kázně podle § 44 a následujících
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
Část II, bod 7 Podmínek, předání zpracované projektové dokumentace
V případě porušení bodu 7 Podmínek, budou finanční prostředky kráceny o 0,05 –
5% částky finančních prostředků určených na financování stavební části projektu
(zakázky na stavební práce), u níž bylo porušení identifikováno.
Část III, bod 1, 7 1. věta, 8 a 12 Podmínek, naplnění účelu projektu, převedení
majetku, hrazení z jiných zdrojů
V případě porušení bodu 1,7 1. věta, 8. v případě nepožádání o souhlas a 12
Podmínek, bude výše procentní sankce rovna 100 % schválené částky k proplacení.
Část III, bod 7 2. věta Podmínek, naplnění plánované hodnoty
monitorovacích indikátorů
V případě nenaplnění 100 % plánované hodnoty indikátorů výstupu (074521
Počet podpořených institucí služeb zaměstnanosti a 074532 Počet nově
vybudovaných a podpořených stávajících školicích středisek SZ) bude výše
procentní sankce rovna 100 % schválené částky k proplacení.
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Přeplnění hodnoty indikátoru výsledku (074516 Zvětšení prostor v institucích
služeb zaměstnanosti pro poskytování služeb klientům) je povoleno max. do
110%.
Přeplnění hodnoty indikátoru výsledku (074511 Počet proškolených osob ve
službách zaměstnanosti) není v rozporu s pravidly výzvy.
V případě naplnění plánované hodnoty indikátorů výsledku (074516
Zvětšení prostor v institucích služeb zaměstnanosti pro poskytování služeb
klientům a 074511 Počet proškolených osob ve službách zaměstnanosti)
v minimální výši 90 % včetně nebude sankce uplatněna. V ostatních
případech se uplatní následující ustanovení:
a) při naplnění plánované hodnoty indikátorů v rozmezí od 50 %
včetně - do 90 % bude výše procentní sankce stanovena
ponížena dle míry nenaplnění;
b) při naplnění plánované hodnoty indikátorů na méně než 50 %
bude výše procentní sankce rovna 100 % schválené částky k
proplacení.

Část III, bod 2 Podmínek, zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s přílohou Příručky pro žadatele a příjemce, Metodika zadávání
zakázek Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.1
a 3.3.,
která je v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č.
137/2006 sb., o veřejných zakázkách v programovém období 2007 – 2013,
schválenými usnesením vlády č. 48 ze dne 12. ledna 2009, ve znění pozdějších
aktualizací (Závazné postupy);
V části III Podmínek, na které je poskytnutí dotace vázáno, v bodu 2. za porušení Podmínek
spočívající v nedodržení postupu, stanoveného ZVZ nebo Závaznými postupy, bude určena
výše finanční opravy dle následující tabulky sazeb finančních oprav:
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Tabulka sazeb finančních oprav
Č.

1.

Typ finanční opravy dle
pokynu Evropské komise
Nezveřejnění oznámení o
zakázce

Sazba finanční opravy z částky
poskytnuté dotace na
dotčenou zakázku

Popis případu

Zadavatel při zahájení zadávacího
řízení 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.

100 %

25 %

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.
2.

Umělé rozdělení zakázek na
práce/služby/dodávky
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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.
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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.

25 %

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

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.

25 %, činila-li doba, do kdy si
potenciální uchazeči nebo
zájemci mohli opatřit zadávací
dokumentaci, méně než 50 %
lhůty pro podání nabídek.

Doba k tomu, aby si dodavatelé
opatřili zadávací dokumentaci,
byla příliš krátká, což mělo nebo
mohlo mít vliv na výběr
nejvhodnější nabídky.

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
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zájemci mohli opatřit
zadávací dokumentaci, méně
než 80 % lhůty pro podání
nabídek.
Nezveřejnění
– prodloužených lhůt pro
doručení nabídek,
nebo
– prodloužených lhůt pro
doručení žádostí o účast.

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

Oprava může být snížena na 5 %
podle závažnosti pochybení.

Zadavatel prodloužil lhůtu pro
podání nabídek, aniž by uveřejnil
tuto informaci v souladu 10.11.1
Závazných postupů.

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.

25 %

Zvláště u zadávání zakázek v
oblasti obrany a bezpečnosti,
na něž se vztahuje směrnice
2009/81/ES, nedostatečně
zdůvodněné nezveřejnění

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.

100 %

Zadavatel nesplnil povinnost
stanovit délku lhůty pro podání
nabídek nebo pro doručení
žádostí o účast v souladu s § 39
ZVZ.

25 % pokud zkrácení lhůty
dosáhlo alespoň 50 %

oznámení o zakázce
3.

10 %

Nedodržení:
- lhůt pro doručení nabídek
nebo
-

lhůt pro doručení žádosti o
účast
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Zadavatel nesplnil povinnost
stanovit délku lhůty pro podání
nabídek v souladu s článkem 12
nebo 13 Závazných postupů.

4.

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.

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 %

Zadavatel nedodržel postup dle
bodu 6.5.4 Závazných postupů a
neuvedl hodnotící kritéria a
způsob jejich hodnocení
v zadávacích podmínkách.
5.

Protiprávní a/nebo
diskriminační kritéria pro výběr
a/nebo kritérii pro zadání
zakázky stanovená v oznámení
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Použití nezákonných a/nebo
diskriminačních a/nebo
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o zakázce nebo v zadávací
dokumentaci.

Kritéria pro výběr se nevztahují
k předmětu zakázky a nejsou
mu úměrná.

hodnotících kritérií (zejména při
porušení § 50 odst. 3 a 4, § 56
odst. 5 a § 78 odst. 4 ZVZ).

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

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.

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

6.

Diskriminační technické
specifikace

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
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zvýhodněni.
7.

Nedostatečná definice
předmětu zakázky

Nedostatečná nebo diskriminační
definice předmětu zakázky
(zejména porušení § 6, § 44 odst.
1 a § 44 odst. 11 ZVZ).

10 %

Oprava může být snížena na 5 %
podle závažnosti pochybení.

Posouzení a hodnocení nabídek
Č.

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

Sazba finanční opravy
z částky poskytnuté dotace
na dotčenou zakázku

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.

25 %

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

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).
8.

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

Řízená kopie elektronická

Zadavatel použil jiná kvalifikační a
hodnotící kritéria, než byla
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předpokladů nebo hodnotících
kritérii (zejména při porušení § 50
odst. 3 a 4, § 56 odst. 5 a § 78 odst.
4 ZVZ).

závažnosti pochybení

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.
9.

Nedostatek transparentnosti
nebo rovného zacházení při
hodnocení

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.

25 %

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

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 přezkoumat.
10.

Jednání během řízení o
udělení zakázky

Změna nabídky během
hodnocení

Řízená kopie elektronická

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
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závažnosti pochybení
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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.
11.

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

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.

25 %

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

Původní zadávací podmínky zakázky
se podstatně změní po podání
nabídek.
Odmítnutí mimořádně
nízkých nabídek
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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
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nabídkové ceny podstatné dle § 77
odst. 1.

12.

Střet zájmů

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.

100 %

Zadavatel uzavřel smlouvu v
rozporu s bodem 8.2 Závazných
postupů.

Plnění zakázky
Č.
Typ finanční opravy dle
pokynu Evropské komise
13.

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

Sazba finanční opravy
z částky poskytnuté dotace
na dotčenou zakázku

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.

14.

Omezení rozsahu zakázky

Řízená kopie elektronická

Zadavatel porušil § 82 odst. 7 ZVZ a
umožnil podstatnou změnu práv a
povinností vyplývajících ze
smlouvy, která podstatným
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25 %

plus

100% hodnoty, o kterou byla
původní cena navýšena na
základě podstatné změny.

100 % hodnoty snížení
rozsahu
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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.
15.

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
-

-

16.

Krajní naléhavost
způsobená
nepředvídatelnými
událostmi
Nepředvídaná okolnost
pro doplňkové práce,
služby, dodávky

Dodatečné práce nebo služby
překračující limit stanovených
v příslušných ustanoveních

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.

plus

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

Jiné typy finančních oprav
17. Jiné porušení výše neuvedené

18.

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.

25 %

Porušení ZVZ nebo Závazných
postupů, která neměla, resp.
nemohla mít vliv na výběr
nejvhodnější nabídky, nezakládají
žádné finanční opravy.

0%

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

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.

Část III, bod 3 Podmínek, předložení dokumentace CRR ČR
V případě porušení bodu 3 Podmínek, bude výše procentní sankce 0 – 0,3% částek
finančních prostředků použitých na financování předmětných zakázek, u nichž
nebyla splněna tato povinnost.
Část III, bod 4 a, b a 6; Část II, bod 9 Podmínek, předložení hlášení
o pokroku/monitorovací zprávy, žádosti o platbu a roční vyúčtování finančních
prostředků
V případě porušení bodu 4 a.b a 6 z části III a bodu 9 z části II Podmínek, za
opožděné odevzdání dokumentů stanovených v uvedených bodech ve lhůtě
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do dvaceti pracovních dnů (včetně) ode dne stanoveného v části III, bod 4. a, b a 6,
v části II, bod 9 nebude sankce uplatněna, při nesplnění povinnosti ve lhůtě
jednadvaceti až pětačtyřiceti pracovních dnů (včetně) ode dne stanoveného v části
III, bod 4. a, b a 6., v části II, bod 9 bude výše procentní sankce 0,5 - 2%, nesplní-li
tuto povinnost ani ve lhůtě šestačtyřiceti pracovních dnů ode dne stanoveného
v části III, bod 4. a, b a 6., v části II, bod 9 bude výše procentní sankce 2 - 5%
schválené částky k proplacení;

Část III, bod 5, 9, 10, Část II bod 8 Podmínek, oznámení změn, poskytování
požadovaných informací a dokumentace, vedení účetnictví o projektu,
uchovávání dokumentace projektu a oznámení ohledně zahájení
insolvenčního řízení, likvidace, odsouzení statutárního zástupce a vznik
závazků
V případě porušení bodu 5, 9 a 10 z části III a bodu 8 z části II Podmínek, bude výše
procentní sankce stanovena v rozmezí 0,5-2 % schválené částky k proplacení.

Část III, bod 11 Podmínek, identifikace originálních účetních dokladů
V případě porušení bodu 11 Podmínek, bude výše procentní sankce stanovena v
rozmezí 0,05 - 0,07% schválené částky k proplacení.

Část V, bod 5 Podmínek, publicita projektu
V případě porušení bodu 5 Podmínek, bude výše procentní sankce stanovena dle
charakteristiky pochybení:
Kategorie
I.

II.

Charakteristika pochybení
základní nástroj publicity vyžadovaný Evropskou
komisí, tj. pamětní deska nebo velkoplošný panel,
není zajištěn vůbec

Navrhovaná výše sankce
1,1 - 1,2 % z celkové částky
podpory

pochybení se týká velkoplošného panelu či pamětní
desky, resp. znaku EU, loga OP či standardního
textu na nich uvedených

1,0 - 1,1% z celkové částky
podpory v případě, že nástroj
či prvek publicity není zajištěn
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III.

IV.

nebo není zajištěn povinně volitelný nástroj
publicity, který se příjemce podpory ve schválené
projektové žádosti zavázal zajistit

vůbec, resp. 0,6 - 0,7 % z
celkové částky podpory, pokud
je určitý prvek publicity uveden
chybně

pochybení se týká povinně volitelného nástroje
publicity, resp. znaku EU, loga OP či standardního
textu na něm uvedeném
nebo se pochybení týká povinných nástrojů
publicity (velkoplošný panel, pamětní deska), resp.
dalších prvků publicity v rámci daného operačního
programu povinně vyžadovaných
pochybení se týká povinně volitelných nástrojů
publicity, resp. dalších prvků publicity v rámci
daného
operačního programu povinně vyžadovaných

0,8 – 0,9 % z celkové částky
podpory (v případě, že prvek
publicity není zajištěn vůbec),
resp. 0,4 - 0,5 %, pokud je
prvek publicity uveden chybně
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0,6 - 0,7 % z celkové částky
podpory v případě, že prvek
publicity není zajištěn vůbec,
resp. 0,2 - 0,3 %, pokud je
prvek uveden chybně
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