Metodický pokyn Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
č. 12/2012 EXTERNÍ
Postup pro uplatňování příjmů ze smluvních pokut
Tímto metodickým pokynem se stanoví pravidla pro uplatňování smluvních pokut ze strany příjemce po dodavateli
u projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod (dále jen „ROP JV“).
Dle pravidel ROP JV je příjemce povinen uplatňovat smluvní pokuty v plné výši v souladu s platnou smlouvou
s dodavatelem a zásadou péče řádného hospodáře.
Rozdíl mezi smluvní pokutou a doloženou škodou, která vznikla zadavateli, je z hlediska pravidel ROP JV
považován za jiný peněžní příjem projektu (JPP) a příjemce je povinen tento příjem vrátit poskytovateli dotace, a to
v souladu s následujícími pravidly:
a. Pokud je smluvní pokuta jednoznačně známa před proplacením faktury příjemcem dodavateli, je
příjemce povinen pokutu uplatnit na dodavateli při platbě faktury, a to tak, že faktura k platbě
pokuty bude účtována samostatně (nebude tedy zahrnuta jako mínusová položka do faktury za
dílo). Celkové způsobilé výdaje tedy budou v soupisce účetních dokladů uvedeny v plné výši a JPP
budou uvedeny zvlášť. Na ROP JV pak bude příjemce v žádosti o platbu nárokovat již sníženou
částku dotace. Pokud však smluvní pokuta není jednoznačně známa před proplacením faktury
nebo závěrečná faktura nepokrývá výši nárokové částky za smluvní pokuty na straně příjemce,
postupuje se dle bodu b.
b. V případě aktivního přístupu příjemce k vymáhání pokuty – bude dokládáno v monitorovacích
hlášeních v době udržitelnosti, např. formou oficiální výzvy k zaplacení s relevantním termínem
zaplacení, kopií platebního rozkazu, podáním trestního oznámení, rozsudkem atp. – se pokuta
stává JPP až v okamžiku jejího vymožení a připsání na účet příjemce. Dále se postupuje v souladu
s metodickým pokynem MP 6/2012 Externí a se systémem vratek (např. povinnost uvést u vratky
stejný variabilní symbol, pod kterým obdržel platbu dotace).
Pokud příjemce nebude přistupovat k vymáhání pokuty s péčí řádného hospodáře, bude na tento fakt pohlíženo
jako na porušení podmínek poskytnutí dotace dle Smlouvy o poskytnutí dotace.
V Brně dne 31. 10. 2012

Mgr. Viktor Jaroš
vedoucí Odboru řízení programu
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