
Korekce za porušení ostatních pravidel

Oblast Porušení Výše korekce

Výchozí částka 

pro výpočet 

korekce

Účetnictví
proplacení v hotovosti nad 5 000 kč 100% VŠE NAD 5 000

proplacení výdajů z běžného místo projektového účtu po 

podpisu smlouvy****
100%

dotace z výdaje 

ke které se 

porušení váže

nesprávné vykazování způsobilých výdajů (doklady a faktury)
100%

dotace 

vztahující se k 

výdaji

z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj
100%

dotace 

vztahující se k 

výdaji

předčasné vyřazení majetku z evidence v době udržitelnosti 

projektu
100%

dotace 

vztahující se k 

majetku

nezařazení majetku podpořeného z dotace do účetní nebo 

majetkové evidence
100%

dotace 

vztahující se k 

majetku

nenahlášení příjmů projektu
100% dotace 

vyplacená navíc

Projekt a jeho 

změny
provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení 

(kdyby požádal bylo by mu povoleno)
5%  dotace

provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení 

(kdyby požádal nebylo by mu povoleno)
100% dotace

nenaplnění hlavních indikátorů např. plochy / délky / kapacity 

/počtu lůžek/ - bez vlivu na bodové hodnocení, případně s 

vlivem, ale splňující bodovou hranici posledního projektu, který 

dotaci dostal

0-50% dotace

nenaplnění hlavních indikátorů např. plochy / délky / kapacity 

/počtu lůžek - nebyl by podpořen (hranice posledního projektu, 

který dotaci dostal)

100% dotace

Publicita nedodržení povinné publicity dle nařízení 1828/2006 100%** dotace

nedodržení pravidel publicity dle ROP 5%

výdaj ke 

kterému se 

porušení váže

Nakládání s 

majetkem
neoprávněně či bez souhlasu zřízeno zástavní právo 100%

dotace vážící se 

k majetku 

zatíženého ZP

pronajmutí majetku bez výběrového řízení, zřízení věcného 

břemene bez souhlasu (bez zjednání nápravy)
100%

dotace vážící se 

k majetku

zcizení majetku podpořeného z dotace v rozporu se smlouvou 

o poskytnutí dotace
100%

dotace vážící se 

k majetku

nepojištění (zrušení /nezaplacení pojištění) majetku 

podpořeného z dotace
5%***

dotace vážící se 

k majetku

Archivace

chybějící archivace (absence Smlouvou požadovaných 

dokumentů vztahujících se k projektu), neexistence dokumentů 

požadovaných legislativou (stavební deník atp.)

100%

dotace která se 

váže k 

chybějícím 

dokladům 

Ostatní

neposkytnutí informací poskytovateli dotace (neposkytování 

součinnosti)
100%

dotace 

vztahující se k 

případu

poskytnutí součinnosti až po opakované výzvě poskytovatele 

dotace
5%

dotace 

vztahující se k 

případu

vyhotovení, použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných 

nebo neúplných dokladů ve smyslu § 129a trestního zákona
100%

dotace 

vztahující se k 

případu
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uvedení nesprávných údajů pro hodnocení projektu ve smyslu 

§ 250b trestního zákona
100%

dotace 

vztahující se k 

případu

Formální 

nedostatky 

(např.)

Nedodržení lhůty pro předložení monitorovací zprávy/hlášení, žádosti 

o platbu korekce se neprovádí

Neuvedení povinnosti na součinnost dle zákona č. 320, ve výzvě a ve 

smlouvě s dodavatelem korekce se neprovádí

Nezaslání pozvánky na konání zasedání hodnotící komise korekce se neprovádí

Nesplnění povinnosti předkládat výzvu k podání nabídek a zadávací 

dokumentaci k zakázce ke kontrole před vyhlášením zakázky korekce se neprovádí

Nedodržení lhůt stanovených zákonem/pokyny, které nemají vliv na 

výběr nejvhodnější nabídky ani na okruh potencionálních uchazečů korekce se neprovádí
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