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V  minulých  číslech  newsletteru  jsme  vás 
stručně  informovali  o  změnách  v  oblas-
ti  odvodů  za  porušení  rozpočtové  kázně 
a způsobu stanovování jejich výše. V tomto 
letním speciálu vám chceme podat ucelený 
přehled relevantních informací tak, abyste 
se v problematice snadno zorientovali a vě-
děli,  jaká pravidla  se uplatní právě na váš 
projekt. 
Nejdříve vám  připomeneme dosavadní po-
stup platný pro Smlouvy o poskytnutí do-
tace uzavřené do 30. 4. 2012 s vyměřením 
100 % dotčené částky a následným promí-
jením. V další kapitole vám vysvětlíme, co 
je  to nový  institut  tzv.  snížených odvodů, 
který  je  platný  pro  Smlouvy  o  poskytnu-
tí  dotace  uzavřené  od  1.  5.  2012  a  jaké 

byly  důvody  pro  jeho  zavedení.  Změnám 
v pravidlech pro promíjení odvodů  se  vě-
nují následující kapitoly v členění dle data 
uzavření  Smlouvy  o  poskytnutí  dotace. 
Rady  a  doporučení  nejen  pro  zmírnění 
sčítání  snížených  odvodů  pak  naleznete 
v další kapitole, kde  je  také důležité upo-
zornění  na  zavedení  jednotných  pravidel 
pro  zakázky  zadávané  mimo  režim  záko-
na  č. 137/2006 Sb., o  zadávání  veřejných 
zakázek.  Nechybí  ani  kapitola  ilustrující 
na  příkladu  stanovení  finančního  dopadu 
za  konkrétní  porušení  povinností  zjiště-
ných před proplacením a po proplacení při 
aplikaci  nového  systému  snížených  odvo-
dů a dosavadního postupu. Nejrozsáhlejší 
kapitolou pak je část obsahující přehledné 

tabulky, podle kterých je postupováno při 
určování  snížených  odvodů.  Závěr  přináší 
shrnutí  nejdůležitějších  informací  červen-
cového letního speciálu.
Cílem Úřadu Regionální rady,  jakožto řídí-
cího orgánu ROP Jihovýchod, je mimo jiné 
poskytovat  uchazečům  a  příjemcům  od-
borné informace dostupnou formou a tím 
je  správně  vést  prostředím  dotací  a  kul-
tivovat  jej. Věříme, že  i  tento  letní  speciál 
newsletteru náš cíl v tomto ohledu naplnil. 
Cítíme se být odpovědni za kvalitu posky-
tovaných  informací, a proto  jsme otevřeni 
dotazům a připomínkám ze strany vás, na-
šich čtenářů. 

Mgr. Simona Eichlerová
právnička

Ing. Marek Bena
specialista na veřejné 
zakázky

Mgr. Radim Kunc
manažer pro řízení  
nesrovnalostí a rizik

 Autoři letního speciálu:

úvod
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Dvě nová hřiště s moderními hracími a sportovními prvky v Měříně jsou dětmi oblíbená a stále vytížená.  

Ilustrační foto: Vojtěch V. Sláma
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PRAvIdlA PRoMíjEní  
odvodů u SMluv uzAvřE-
ných do 30. 4. 2012

Bylo-li  zjištěno  porušení  podmínek  po-
skytnutí  dotace  a  současně  došlo  k  po-
skytnutí  finančních  prostředků,  ke  kte-
rým se toto porušení vztahuje, jednalo se 
z hlediska zákona č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů, 
o porušení rozpočtové kázně. Regionální 
rada byla v takovém případě povinna dle 
předmětného zákona požadovat uhraze-
ní odvodu a příslušného penále. 

Vzhledem  k  faktu,  že  zákon  donedávna 
neznal institut tzv. sníženého odvodu, do-
cházelo k situacím, kdy výše odvodu neod-
povídala závažnosti porušení. Tato situace 
se nejvíce projevuje v oblasti zadávání vý-
běrových  řízení  a  veřejných  zakázek.  Tato 
oblast je spojena s celou řadou povinností, 
z  nichž  některé  mají  charakter  spíše  po-
řádkový,  ale  z  hlediska  vlastního  výběru 
nejvhodnější  nabídky  nejsou  rozhodující. 
Právě  s  cílem  zohlednit  míru  závažnosti 
porušení bylo snahou regionální rady krátit 
dotaci (v rozmezí 1–25 %) stejně tak, jako 

je  tomu  v  případech  zjištěných  před  pro-
placením. Nástrojem, jak toho dosáhnout, 
bylo  využití  institutu  promíjení,  který  je 
upraven ve výše zmíněném zákoně. V praxi 
má  tento  přístup  za  následek,  že  je  nut-
né příjemci nejprve  vyměřit 100% odvod 
a  následně  může  Výbor  Regionální  rady 
v souladu s korekční tabulkou COCOF od-
vod zčásti prominout (v rozmezí 75–99 %).
Výsledkem  tohoto  administrativně  a  ča-
sově  zdlouhavého  procesu  je  stav,  kdy 
příjemce vrátí takové množství finančních 
prostředků, které odpovídá danému typu 
pochybení. Tímto dosavadním, i když ad-
ministrativně náročnějším postupem, bylo 
dosaženo toho, že finanční oprava je tak 
shodná před proplacením i po proplacení, 
tzn. bez ohledu na okamžik, kdy bylo po-
rušení povinností zjištěno.

Tento postup bude i nadále aplikován 
u Smluv o poskytnutí dotace uzavře-
ných do 30. 4. 2012.

SnížEné odvody –  
důvody A doPAdy

Dopisem generálního ředitele DG Regio Evrop-
ské komise Waltera Defoa ze dne 20. 3. 2012 
byla Česká republika informována o pozastavení 
proplácení výdajů v rámci programů financova-
ných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu 
pro regionální rozvoj ze strany Evropské komise. 
23. 7. 2012 byly u těch operačních programů, 
u kterých jsou vyřešeny všechny výhrady Komi-
se, platby obnoveny. Jedním z osmi úspěšných 
operačních programů byl také ROP Jihovýchod. 
Na základě této březnové skutečnosti byl ale ze 
strany  ministra  financí  ČR  zformulován  poža-
davek na úpravu podmínek poskytnutí dotace, 
a  to  takovým  způsobem,  aby  byly  stanoveny 
za porušení podmínek či povinností, u kterých 
je to vhodné, tzv. snížené odvody pro případ po-
rušení rozpočtové kázně. Na základě této změ-
ny by mělo dojít k omezení plošného promíjení. 
Na  základě  výše  uvedeného  došlo  ze  strany 
Regionální  rady  Jihovýchod  k  úpravě  Smlou-
vy o poskytnutí dotace, která nově obsahuje 
případy,  ve  kterých  budou  snížené  odvody 
uplatněny. S ohledem na současný stav české 
legislativy s sebou zavedení tohoto institutu ov-
šem společně s odstraněním institutu promíjení 

Regionální rada jihovýchod v reakci na pozastavení plateb pro Českou republiku ze strany Evropské komise přijala ně-
kolik opatření, jejichž splněním si Komise podmínila obnovení plateb. jedním z těchto opatření je i zavedení institutu 
snížených odvodů. v souvislosti se zavedením tohoto institutu dochází k několika změnám, které mají  vliv na řešení 
porušení podmínek poskytnutí dotace. Přehled těchto změn vám přinášíme v následujících příspěvcích.

odvody vČERA, dnES A zíTRA
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nová PRAvIdlA  
PRo PRoMíjEní odvodů  
u STARých SMluv

Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  uzavřené 
do 30. 4. 2012 neobsahují  snížené odvody 
a lze u nich tedy promíjení odvodů používat 
i nadále s tím, že tento institut bude do bu-
doucna  používán  tam,  kde  je  to  nezbytné 
z hlediska narovnání tvrdosti zákona.  Promi-
nout lze odvod za porušení rozpočtové káz-
ně zcela nebo částečně.

Za  skutečně  odůvodněné  případy  použití 
promíjení odvodů se považuje mimo jiné:

  a)  porušení pravidel pro zadávání zakázek;
   b)  porušení  povinnosti  v  případě,  že 

do  doby  podání  žádosti  o  prominutí 
došlo  k pozdnímu  splnění  této povin-
nosti  a  současně  včasné  splnění  této 
povinnosti nemělo vliv na naplnění úče-
lu dotace;

   c)  nedodržení  limitů,  parametrů  či  lhůt 
souvisejících s naplněním účelu dotace 
v požadované míře;

   d)  porušení  povinnosti  provádět  finanční 
operace na zvláštním bankovním účtu;

   e)  porušení pravidel publicity;
   f)  porušení povinnosti pojistit majetek;
   g)  porušení  podmínek  z  důvodu  přírod-

ní katastrofy, státem změněné situace 
nebo prokázané chyby poskytovatele.

nová PRAvIdlA  
PRo PRoMíjEní odvodů  
u nových SMluv

Smlouvy  o  poskytnutí  dotace  uzavřené  od  
1.  5.  2012  již  obsahují  institut  snížených 
odvodů,  kterým  se  stanovuje  výše  odvodu 
s ohledem na závažnost pochybení   a pro-
to by  institut promíjení neměl být u  těchto 
smluv v zásadě využíván.  

Promíjení odvodů a snížených odvodů bude 
aplikováno ve  zcela  výjimečných případech. 
Za zcela výjimečnou situaci, která by odůvod-
ňovala  použití  institutu  promíjení  odvodů, 
lze považovat takové případy, kdy k poruše-
ní rozpočtové kázně příjemcem dojde v dů-
sledku prokázané chyby nebo nesoučinnosti 
na straně poskytovatele dotace nebo z důvo-
du živelné katastrofy nebo státem změněné 
situace.  Z jiných, než těchto vymezených dů-
vodů, není prominutí možné.

Mgr. Simona Eichlerová
právnička

eichlerova@jihovychod.cz

přináší  i  jistá negativa  směřující  k příjemcům. 
Nyní již u nově uzavřených smluv nebude obec-
ně aplikovaný postup, kdy nejdříve dojde k vy-
měření odvodu ve výši 100 % dotčené částky 
při porušení rozpočtové kázně a následně pak 
na  základě  žádosti  příjemce  k  promíjení  od-
vodů. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních  rozpočtů,  ve  znění poz-
dějších předpisů, totiž stanoví, že v případě více 
pochybení, u kterých je stanoven snížený odvod 
(v zákoně nazvaný „nižším odvodem“), se tyto 
odvody  sčítají.  V  případě  pochybení  některé 
z mnoha povinností v oblasti zadávání zakázek, 
může mít použití institutu sčítání za následek, 
že výsledný odvod bude výrazně vyšší, než po-
kud by výše korekce byla stanovena dle pokynů 
Evropské komise. Zavedení institutu snížených 
odvodů bylo jedním z bodů Akčního plánu pro 
zlepšení sytému řídících a kontrolních činností 
v České republice, jehož splnění bylo předpo-
kladem  pro  obnovení  proplácení  finančních 
prostředků ze strany Evropské komise.
Snížené  odvody  se  sčítají  do  maximální  výše 
100  %  poskytnutých  finančních  prostředků. 
Příjemce tak může vrátit při odpovídajícím po-
čtu pochybení celou dosud proplacenou část 
dotace.
Podrobný  přehled  typů  porušení  podmínek 
poskytnutí dotace včetně výše sníženého od-
vodu spojeného s daným porušením je uveden 
na straně 14 tohoto newsletteru.

Mgr. Radim Kunc
manažer pro řízení  
nesrovnalostí a rizik

kunc@jihovychod.cz
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Terminálem veřejné hromadné dopravy v Bzenci projde denně přes 5 700 cestujících.  

Ilustrační foto: Vojtěch V. Sláma
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RAdy A doPoRuČEní

Rady  a  doporučení  uvedená  v  této  ka-
pitole  jsou  určena  nejen  příjemcům  se 
Smlouvou  o  poskytnutí  dotace  uzavře-
nou po 1. 5. 2012, ale všem příjemcům bez 
výjimky.

Ke zmírnění dopadu nového systému na pří-
jemce,  který  je  daný  rozdílným  postupem 
u  výběrových  řízení  před  a  po  proplacení, 
může  významnou  měrou  přispět  včasné 
zjištění  případného  porušení  podmínek  či 
povinností.  Sami  příjemci  tak  mohou  svým 
aktivním přístupem a řádným plněním svých 
smluvních  povinností  takovým  situacím 
předcházet. Preventivní kroky ve stadiu před 
proplacením žádosti o platbu tak mohou pří-
jemcům  ušetřit  nemalé  finanční  prostředky, 
které jinak ztratí krácením způsobilých výdajů 
za porušení povinností či podmínek poskyt-
nutí dotace. S ohledem na nový systém zavá-
dějící institut snížených odvodů pak v oblasti 
následků za chyby nalezené až po proplacení 
žádosti o platbu v oblasti veřejných zakázek, 
doporučujeme  maximální  spolupráci  s  pra-
covníky Úřadu Regionální rady právě před je-
jím proplacením, aby tak bylo proplaceno jen 
to, co být proplaceno skutečně mělo a aby 
výdaje vzešly  z bezchybně provedeného vý-
běrového řízení. 

Preventivní kroky: 

   Buďte prozíraví – předložte dokumenta-
ci o zakázce ke kontrole Úřadu Regionální 
rady PŘED podpisem smlouvy s vybraným 
dodavatelem. 

   Buďte trpěliví – vyčkejte na výsledek 
kontroly dokumentace o zakázce. 

   Respektujte závěry kontroly – pode-
pište smlouvu s vybraným dodavatelem 
až po kontrole a odstranění nedostatků. 

   Striktně trvejte na dodržení smlouvy – 
při realizaci plnění předmětu zakázky. 

   A pokud musíte měnit – proveďte 
oznámení a konzultaci nezbytných změn 
v průběhu realizace zakázky s přiděleným 
projektovým manažerem Úřadu Regionál-
ní rady PŘED jejich sjednáním s dodavate-
lem a fyzickým provedením.

   Kvalitně pracujte a spolupracujte – 
předkládejte kvalitní podklady a posky-
tujte maximální součinnost při kontrole 
žádosti o platbu.

V  rámci  zjednodušení  pro  příjemce  a  sjed-
nocení  pravidel  došlo  s  účinností  od  1.  7. 
2012 k další podstatné změně, která souvisí 
se  správným zadáváním zakázek: byl  vydán 
Metodický pokyn 8/2012, který stanoví jed-
notná pravidla pro zadávání zakázek tzv. 
mimo režim zákona. Jedná se o metodický 
pokyn reflektující požadavek ministerstva pro 
místní rozvoj implementovat do pravidel ROP 
Jihovýchod  Závazné  postupy  pro  zadávání 
zakázek  spolufinancovaných  ze  zdrojů  EU, 
nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v programovém 
období  2007–2013.  Od  1.  7.  2012  tak  již 
pro  všechny příjemce platí  jednotný postup 
pro zadávání tohoto typu zakázek bez ohle-
du  na  to,  jakou  verzí  Příručky  pro  žadatele  
 

 
 
a  příjemce  jsou  vzhledem  k  datu  vyhlášení 
relevantní  výzvy  povinni  se  řídit.  Celé  znění 
metodického pokynu naleznete na  interne-
tových stránkách Regionální rady Jihovýchod: 
http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/me-
todicke-pokyny.  Na  této  adrese  naleznete 
ostatně  také  další  metodické  pokyny,  které 
mění pravidla ROP Jihovýchod. O vydání kaž-
dého nového metodického pokynu jsou pří-
jemci a uchazeči informováni prostřednictvím 
e-mailové zprávy. Z důvodu včasného přístu-
pu k novým změnám je nezbytné informovat 
Úřad Regionální rady v případě změny kon-
taktního e-mailu příjemce či uchazeče.

Mgr. Simona Eichlerová
právnička

eichlerova@jihovychod.cz
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PříKlAdy PoRovnání  
fInAnČních doPAdů

při udělení finanční korekce a při vyměře-
ní sníženého odvodu za porušení rozpoč-
tové kázně.
finanční korekce způsobilých výdajů jsou 
udělovány  za  pochybení  zjištěná  před 
proplacením  žádosti  o  platbu,  zatímco 
odvody  za  porušení  rozpočtové  kázně 
za tatáž pochybení zjištěná až po propla-
cení žádosti. 

Ačkoliv  postihovaná  pochybení  jsou  ta-
táž,  rozdíl  ve  výši  dopadu na příjemce  je 
v obou situacích zcela zásadní, jak je patr-
né z následujícího příkladu.

Příklad

Příjemce uzavřel Smlouvu o dotaci po datu 
1.  5.  2012.  V  průběhu  realizace  zakázky 
po proplacení první žádosti o platbu rozho-
dl o tom, že část předmětu plnění zakázky 
nebude vůbec realizována a bude nahraze-
na  novým  plněním  odlišného  charakteru. 
Tuto změnu poskytovateli dotace neozná-
mil, a nevyžádal si tak souhlas s provedením 
změny  projektu.  Dopady  změny  nemohly 
být poskytovatelem dotace předem prově-
řeny. Příjemce uzavřel dodatek ke smlouvě 
s vybraným dodavatelem a plnění v uprave-
né podobě zrealizoval.

Šetřením  bylo  zjištěno,  že  uplatně-
ní  méněprací  a  sjednání  nových  pra-
cí  dalo  vznik  několika  pochybením, 
za které byly stanoveny tyto korekce 
a odvody:

Vzhledem k tomu, že udělené korekce se 
nesčítají  a  na  základě  principu  absorpce 
je uplatňována nejvyšší z nich, každá dal-
ší žádost o platbu bude zatížena finanční 
korekcí způsobilých výdajů ve výši 25 %.
Ve vztahu k částce proplacené v první žá-
dosti o platbu však došlo k porušení roz-
počtové  kázně,  za  které  bude  vyměřen 
odvod. U  toho však ke sčítání za  jednot-
livá pochybení  již dochází, a tak hodnota 
odvodu je ve výši 50 % proplacené částky.

z uvedeného je zřejmé, že čím později 
je pochybení zjištěno a čím větší část 
dotace  byla  proplacena,  tím  vyšší  fi-
nanční ztrátu příjemce utrpí. 

U Smluv o dotaci uzavřených po 1. 5. 2012 
tak  zcela  zanikla  praxe  vyměření  odvodu 
v  hodnotě  100 %  proplacené  částky  do-
tace s následným prominutím na hodnotu 
výše korekce za nejzávažnější pochybení. 
Pokud by měl ve shora uvedeném příkla-
du  příjemce  Smlouvu  uzavřenou  do  30. 
4. 2012, pak by mu nejdříve byl vyměřen 

odvod ve výši 100 % vyplacené částky do-
tčené porušením. Následně by si příjemce 
podal  žádost  o  prominutí  (společně  se 
žádostí  o  posečkání  zaplacení  vyměřené-
ho  odvodu),  o  které  by  rozhodoval  Vý-
bor Regionální  rady. Prominutí odvodu  je 
vždy navrhováno  tak,  aby bylo dosaženo 
shodného finančního dopadu, jako kdyby 
bylo pochybení zjištěno před proplacením, 
tzn.,  že  se  bere  v  úvahu  procentní  výše 
za  nejzávažnější  pochybení.  V  uvedeném 
příkladu by se jednalo o prominutí ve výši 
75 %  a  příjemce  by  tak  fakticky  zaplatil 
odvod ve výši 25 %.

Ing. Marek Bena
specialista na veřejné 
zakázky

bena@jihovychod.cz

Pochybení Korekce Snížené
odvody

došlo ke změně pořadí v hodnocení 

nabídek
10 % 10 %

některé kvalifikační předpoklady ztratily 

vztah k předmětu zakázky
10 % 10 %

některá dílčí hodnotící kritéria ztratila 

vztah k předmětu zakázky
5 % 5 %

součet předpokládaných hodnot původní 

a nové zakázky překročil limit druhu 

řízení, ve kterém byla zadána již původní 

zakázka

25 % 25 %

8
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Slavnostní otevření parku Gustava Mahlera v Jihlavě proběhlo u příležitosti 150. výročí narození hudebního skladatele 

v červenci 2010. Ilustrační foto: Vojtěch V. Sláma
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K procházce alejí památných stromů Lipky vás zláká 1,4 km dlouhá naučná stezka představující přírodní zajímavosti v okolí Telče. 

Ilustrační foto: Vojtěch V. Sláma
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závěR

finanční toky, kterými se poskytují do-
tace  příjemcům,  procházejí  také  přes 
státní rozpočet a regionální rada je tak 
povinna řídit se také metodikami mini-
sterstev.  Regionální  rada  s  některými 
mechanismy a nastavením pravidel ne-
souhlasí, a proto se snaží využít všech 
možností k prosazení změn nebo ales-
poň zmírnění negativních dopadů.

V  oblasti  snížených  odvodů  považuje 
za  problematické  právě  tzv.  sčítání  sníže-
ných  odvodů  v  případě  porušení  pravidel 
při  zadávání  veřejných  zakázek  z  důvodu 
nerovnováhy,  která  nastává  s  ohledem 
na okamžik zjištění porušení povinností.

Navíc samotné znění § 22 odst. 5  zákona 
250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech 
územních  rozpočtů,  vzbuzuje  ve  výklado-
vé praxi rozpaky nad spojením „procentní 
částka“. 

Co říká zákon?

§ 22 odstavec 5  zákona č. 250/2000 Sb.: 
Při  neoprávněném  použití  peněžních  pro-
středků  podle  odstavce  2  věty  první  nebo 
podle odstavce 2 písm. c) anebo při  zadr-
žení peněžních prostředků podle odstavce 
3 odpovídá odvod za porušení rozpočtové 
kázně  výši  neoprávněně  použitých  nebo 
zadržených  prostředků.  Při  neoprávně-
ném  použití  peněžních  prostředků  podle 
odstavce 2 písm. a) nebo b) odpovídá od-
vod  za  porušení  rozpočtové  kázně  výši 
poskytnutých  prostředků,  ledaže  podle 

smlouvy  nebo  rozhodnutí  o  poskytnu-
tí  těchto  prostředků  se  za  porušení  méně 
závažné  konkrétní  povinnosti  uloží  odvod 
nižší.  Pro  stanovení  nižšího  odvodu  uvede  
poskytovatel  ve  smlouvě  nebo  rozhodnutí 
procentní rozmezí vztahující se k poskytnu-
tým  peněžním  prostředkům.  Při  stanovení 
výše odvodu orgán příslušný podle odstavce 
7  nebo  9  přihlédne  k  závažnosti  porušení 
a  jeho vlivu na dodržení účelu dotace. Při 
porušení  více  povinností  se  procentní 
částky sčítají; odvod za porušení rozpočto-
vé kázně lze uložit pouze do výše peněžních 
prostředků  poskytnutých  ke  dni  porušení 
rozpočtové  kázně.  Při  podezření  na  poru-
šení  rozpočtové  kázně  může  poskytovatel 
peněžních prostředků pozastavit  jejich po-
skytnutí, a to až do výše předpokládaného 
odvodu.  Pokud  orgán  příslušný  podle  od-
stavce  7  nebo  9  uloží  odvod  za  porušení 
rozpočtové kázně,  v  rozhodnutí uvede,  že 
z uloženého odvodu bude odvedena pouze 
částka ve výši rozdílu mezi uloženým odvo-
dem a peněžními prostředky neposkytnutý-
mi z důvodu podezření na porušení rozpoč-
tové  kázně.  Pokud  orgán  příslušný  podle 
odstavce 7 nebo 9 odvod neuloží, poskyto-
vatel peněžních prostředků poskytne poza-
stavené peněžní prostředky příjemci.

Nikde  bohužel  zákonodárce  nedefinoval 
pojem  procentní  částka  a  je  tudíž  nutné 
při  jeho aplikaci dovozovat úmysl zákono-
dárce  a  pojem  vykládat  tak,  že  procentní 
částka je nominální hodnota části základu 
odpovídající  danému  procentnímu  podílu. 
Z matematického hlediska  se  jedná o ne-
jednoznačné  vyjádření,  které  může  být 

předmětem diskuze, protože  tento pojem 
v matematice neexistuje. 

Shora naznačený výklad se v praxi apliku-
je tak, že např. poskytnutým prostředkům 
ve výši 100 Kč při porušení povinnosti X je 
stanoven snížený odvod 10 % a při poru-
šení povinnosti Y snížený odvod 5 %. Od-
povídající  částky  (řečí  zákona  „procentní 
částky“) činí 10 Kč a 5 Kč a celkový odvod 
je tedy 15 Kč. 

Pokud  by  zákonodárce  měl  na  mysli  pro-
centa, tak v takovém případě by však moh-
lo  docházet  k  aplikačním  problémům  při 
výpočtu  sníženého  odvodu  z  různých  vý-
počtových základů. Např. porušení se týká 
dvou  různých  výběrových  řízení,  prvního 
ve výši 60 Kč a druhého ve výši 40 Kč, při-
čemž porušení povinnosti X se týká prvního 
a porušení povinnosti Y druhého. Snížený 
odvod pak činí 6 Kč u prvního výběrového 
řízení a 2 Kč u druhého, celkově tedy 8 Kč. 
Další komplikací při tomto výkladu by byla 
skutečnost,  že  výběrové  řízení  se  obvykle 
objevuje v několika žádostech o platbu.

V  zájmu  jednoznačného  výkladu  by  pak 
bylo  vhodnější  novelizovat  zákon  č.  250 
/2000 Sb., v § 22 odst. 5 v části týkající se 
procentní části a to tak, že formulace „pro-
centní částky odvodů se sčítají“ byla nahra-
zena  jednoznačnější  např.  „částky  nižších 
odvodů se sčítají“. 

Dále  v  zájmu  zachování  rovného přístupu 
k  příjemcům bez ohledu na okamžik  zjiš-
tění  pochybení  navrhuje  Úřad  Regionální 
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   Z  důvodu  zajištění  větší  transparent-
nosti  průběhu  řízení  o  promíjení  jsou 
dokumenty, na základě kterých dochází 
k promíjení odvodů za porušení rozpoč-
tové  kázně  dle  §  22  odst.  12  zákona 
č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pra-
vidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění 
pozdějších  předpisů,  veřejně  přístupné 
na adrese www.jihovychod.cz

Shrnutí:

Zavedení  nových  pravidel  znamená  pod-
statnou změnu ve stávajícím systému u VE-
ŘEJNÝCH  ZAKÁZEK  zejména  s  ohledem 
na zákonnou povinnost sčítat snížené od-
vody. Potenciálně tak nový stav může vést 
k  situaci,  kdy  porušení  povinnosti  ve  vý-
běrovém  řízení  zjištěné  před  proplacením 
bude  posuzováno  v  souladu  s  metodikou 
stanovující za porušení povinností ve výbě-
rovém řízení  jednu sankci, a to za nejpřís-
něji postižitelné provinění  (tzv.  zásada ab-
sorpce), zatímco stejné porušení povinností 
zjištěné až po proplacení prostředků bude 
posuzováno odlišně s ohledem na pravidla 
aplikace snížených odvodů. 

Nyní již u nově uzavřených smluv od 1. 5. 
2012  nebude  obecně  aplikovaný  postup 
vyměření 100 % dotčené částky při poruše-
ní rozpočtové kázně a následně na žádost 
příjemce  institut  promíjení  odvodů.  Pravi-
dla pro promíjení odvodů  jsou zveřejněna 
na internetových stránkách Regionální rady 
Jihovýchod  http://www.jihovychod.cz/pro-
-prijemce/pokyny-pro-prijemce.

Nové smlouvy již obsahují institut snížených 
odvodů,  což  z  administrativního  hlediska 
přináší zjednodušení agendy odvodů za po-
rušení rozpočtové kázně. Z hlediska příjem-
ce  však může  v případech  vícenásobného 
porušení povinností při zadávání veřejných 
zakázek institut snížených odvodů působit 
oproti  dosavadní  praxi  při  udělování  fi-
nančních korekcí před proplacením žádosti  
o platbu a při promíjení odvodů poněkud 
tvrdě z důvodu povinnosti sčítat procentní 
částky snížených odvodů. 

U  Smluv  umožňujících  použití  snížených 
odvodů není v obecné rovině možné apli-
kovat  institut promíjení odvodů. Promíjení 
odvodů by mělo být u nových Smluv použí-
váno ve zcela výjimečných situacích. Za ta-
kovou situaci jsou považovány případy, kdy 
k porušení rozpočtové kázně na straně pří-
jemce  dojde  v  důsledku  prokázané  chyby 
či  nesoučinnosti  poskytovatele  dotace,  či 
z důvodu živelné katastrofy či státem změ-
něné situace.

Preventivní  kroky,  spolupráce,  dodržení 
smluv,  zákona  a  sjednocených  Závazných 
postupů pro zadávání zakázek mohou pří-
jemcům  ušetřit  starosti  a  nemalé  finanční 
prostředky při řešení porušení povinností či 
podmínek poskytnutí dotace.  

rady  Jihovýchod,  aby  se  při  posuzování 
porušení  povinností  u  zadávání  veřejných 
zakázek uplatnila  zásada sčítání snížených 
odvodů v modifikované verzi. Při uplatňo-
vání  finančních  oprav  při  zadávání  veřej-
ných  zakázek  se  celková  finanční  oprava 
(uplatněná  jakoukoliv  formou  –  finanční 
korekcí před proplacením nebo nižším od-
vodem  po  proplacení)  by  se  tak  stanovila 
s  ohledem  na  závažnost  a  dopady  všech 
porušení.  Povinnost  sčítat  snížené odvody 
by  tak  v  případě  veřejných  zakázek  byla 
změněna na možnost. 

od 1. 5. 2012 tak platí tato 
pravidla:

   Smlouva o poskytnutí  dotace uzavřená 
po  tomto datu musí bez výjimky obsa-
hovat  za  porušení  podmínek  či  povin-
ností,  u  kterých  je  to  vhodné,  snížené 
odvody pro případ porušení rozpočtové 
kázně. 

   Platí  obecný  zákaz  využívání  institutu 
promíjení  odvodů  za  porušení  rozpoč-
tové kázně vyměřené v souvislosti s po-
rušením podmínek či povinností  stano-
vených  Smlouvou  o  poskytnutí  dotace 
uzavřenou po tomto datu.

   U Smluv o poskytnutí dotace uzavřených 
před tímto datem, které neobsahují  in-
stitut snížených odvodů pro případ po-
rušení rozpočtové kázně a které založily 
právní  titul  na  poskytnutí  prostředků 
před 1. 5. 2012, je možné použít institut 
promíjení odvodů ve skutečně odůvod-
něných  taxativně  vymezených  přípa-
dech. 

Mgr. Simona Eichlerová
právnička

eichlerova@jihovychod.cz
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Brněnská konzervatoř s pomocí dotace ROP Jihovýchod pořídila pro své studenty a žáky mistrovské hudební nástroje. 

Ilustrační foto: Vojtěch V. Sláma
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nové Přílohy SMlouvy o doTAcI

V textu Smlouvy o poskytnutí dotace došlo 
rozsahem k malé  změně  v  čl. VII  odst. 5 
nicméně  obsahem  ke  změně  velké:  sou-
částí  Smlouvy  se  stala Příloha č. 1  čítající 
celkem  tři  tabulky  pro  snížené  odvody, 
resp. každá tabulka obsahuje přehled po-
chybení či porušení povinností a procentní 
rozmezí pro stanovení sníženého odvodu.

Tabulka č. 1 vychází z aktualizované verze 
Závazných postupů pro zadávání zakázek 
spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespa-
dajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 

Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  v programo-
vém  období  2007–2013,  vydávaných 
Národním orgánem pro koordinaci minis-
terstva pro místní  rozvoj. Vztahuje se tak 
na zakázky malého rozsahu zadávané vše-
mi zadavateli bez rozdílu a na všechny za-
kázky  zadávané  subjekty,  které nespadají 
pod režim předmětného zákona. 

Tabulka č. 2 má oporu v pokynu COCOF 
č.07/0037/03 o stanovení finanční korek-
ce v případě porušení pravidel při zadávání 
veřejných zakázek a vztahuje se na zakáz-

ky  zadávané  podle  zákona  č.  137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění poz-
dějších předpisů.

Tabulka  č.  3  pak  zavádí  snížené odvody 
u ostatních porušení vyplývající se smlouvy 
a dokumentace, kterou je povinen se pří-
jemce dotace řídit. Existují však pochybení 
či porušení povinností, kdy nelze  snížené 
odvody aplikovat vůbec a kdy mají za ná-
sledek např. nezpůsobilost celého výdaje.

TABulKA Č. 1 – PřEhlEd PochyBEní v RáMcI REAlIzAcE výBěRových řízEní nESPAdAjících Pod APlIKAcI 
záKonA Č. 137/2006 SB., o vEřEjných zAKázKách A SAzBy PRo výPoČET nIžŠího odvodu zA TATo PochyBEní

Č. Porušení Popis

Sazba pro výpočet 
nižšího odvodu1

Spodní 
hranice 

procentního 
rozmezí

horní hranice 
procentního 

rozmezí

1 nedodržení požadovaného 

způsobu zahájení výběrového 

řízení (v relevantních případech)

Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným 

způsobem a ani neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétních zájemců 

požadovaným způsobem, není-li dále stanoveno jinak.

25 % 100 %

Zadavatel neuveřejnil oznámení o zahájení výběrového řízení požadovaným způsobem 

nebo neodeslal výzvu k podání nabídky konkrétním zájemcům požadovaným 

způsobem, současně však jeho postup umožnil ve výběrovém řízení účast uchazečů.

25 % 40 %

2 diskriminační definice předmětu 

zakázky
Diskriminační stanovení předmětu zakázky2. 5 % 25 %

3 dělení předmětu zakázky Zadavatel nepostupoval řádně a rozdělil předmět zakázky tak, aby tím došlo 

ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené finanční limity3.

25 % 40 %

4 nedostatečný rozsah oznámení 

o zahájení výběrového řízení nebo 

výzvy k podání nabídky 

Rozsah informací uvedených v oznámení o zahájení výběrového řízení nebo 

ve výzvě k podání nabídky neobsahuje minimální údaje dle Příručky pro 

žadatele a příjemce (dále PŽP).

5 % 25 %
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1 Výpočet nižšího odvodu se provede z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo. 

Pokud dojde k souběhu porušení více pravidel, procentní částky se sčítají, avšak odvod za porušení rozpočtové kázně nemůže být vyšší než částka dotace poskytovatelem 

dotace vyplacená ke dni porušení rozpočtové kázně v souvislosti s daným výběrovým řízením.
2 Při určení předmětu zakázky není přípustné uvádět specifické obchodní názvy výrobků či služeb či odkazy na obchodní firmy (více viz PŽP). 
3 Zadavatel je povinen postupovat tak, aby nedocházelo k dělení předmětu zakázky na menší, formálně samostatné zakázky s cílem snížit hodnotu zakázky pod stanovené 

limity pro jednotlivé druhy výběrových řízení vymezené PŽP. Další zásady týkající se dělení zakázek jsou uvedeny v PŽP.
4 Zadavatel nesmí uzavřít smlouvu s uchazečem, pokud se na zpracování uchazečovy nabídky podílel zaměstnanec zadavatele či člen statutárního orgánu, statutární orgán, 

člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětného výběrového řízení, resp. s uchazečem 

ve sdružení, který je zaměstnancem zadavatele či členem realizačního týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání předmětné-

ho výběrového řízení, nebo jehož subdodavatelem je zaměstnanec zadavatele, člen realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě 

nebo zadání předmětného výběrového řízení. Pokud zadavatel během výběrového řízení zjistí některou z výše uvedených skutečností, je povinen vyřadit danou nabídku již 

v okamžiku zjištění dané skutečnosti v jakékoli fázi výběrového řízení, nejpozději však do uzavření smlouvy.

5 Použití nevhodných kvalifikačních 

předpokladů či hodnotících kritérií
Diskriminační kvalifikační předpoklady. 5 % 25 %

Postup hodnocení proveden v rozporu s hodnotícími kritérii stanovenými 

zadavatelem v oznámení o zahájení výběrového řízení, ve výzvě k podání 

nabídky nebo v zadávací dokumentaci.

10 % 25 %

Stanovení hodnotících kritérií, která se nevztahují k předmětu zakázky. 5 % 25 %

6 výběrové řízení bylo provedeno 

v rozporu s požadavky uvedenými 

v PžP pro jednotlivé druhy řízení.

Zadavatel nedodržel minimální lhůtu pro podání nabídky. 5 % 20 %

Zadavatel neprovedl hodnocení nabídek dle požadavků uvedených v PŽP. 10 % 25 %

7 nedodržení zásady rovného 

zacházení, či zákazu diskriminace
Zakázka byla udělena v souladu s pravidly pro zahájení výběrového řízení, ale 

v průběhu realizace výběrového řízení nebyly dodrženy základní zásady. 

5 % 20 %

8 zadavatel nezrušil výběrové řízení, 

přestože byly naplněny podmínky 

pro zrušení. 

Zadavatel nezrušil výběrové řízení a uzavřel smlouvu, i když byl povinen jej 

zrušit.

25 % 40 %

9 zadavatel uzavřel smlouvu 

v rozporu s PžP.
Zadavatel uzavřel smlouvu, ačkoliv nedodržel ve vztahu k vybranému uchazeči 

min. lhůtu pro poskytnutí součinnosti a uzavřel smlouvu s dalším v pořadí.

5 % 20 %

Smlouva není uzavřena ve shodě s podmínkami výběrového řízení a vybranou 

nabídkou a zároveň se jedná o podstatnou změnu definovanou v PŽP. 

5 % 20 %

Smlouva byla uzavřena s uchazečem, jehož nabídka měla být vyřazena 

z důvodu uvedených níže4.

10 % 25 %

Smlouva není zpracována minimálně v požadovaném rozsahu. 5 % 20 %

10 zadání dodatečných zakázek 

na stavební práce či služby při 

absenci nepředvídaných okolností

Zadavatel zadal dodatečné zakázky na stavební práce či služby původnímu 

dodavateli, aniž by byla naplněna podmínka nepředvídanosti dodatečných 

prací či služeb.

25 % 40 %

11 Porušení povinnosti uchovávat 

dokumentaci výběrového řízení 
Zadavatel neuchoval dokumentaci o zakázce a záznamy o elektronických 

úkonech souvisejících s realizací zakázky v požadovaném rozsahu. 

5 % 20 %

12 jiná porušení pravidel Pochybení formálního charakteru, která neměla vliv na výběr nejvhodnější 

nabídky.

0 % 2 %

Newsletter 2012-07.indd   15 13.08.12   15:57



16 www.jihovychod.cz

TABulKA Č. 2 – PřEhlEd PochyBEní v RáMcI REAlIzAcE výBěRových řízEní SPAdAjící Pod APlIKAcI 
záKonA Č. 137/2006 SB., o vEřEjných zAKázKách A SAzBy PRo výPoČET nIžŠího odvodu zA TATo 
PochyBEní
Výše a sazby nižších odvodů uvedené v přiložené  tabulce se použijí  v  jednotlivých případech zjištěných nesrovnalostí  způsobených 
porušením pravidel pro veřejné zakázky zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

A. zAKázKy, nA něž SE vzTAhují SMěRnIcE SPolEČEnSTví o zAdávání vEřEjných zAKázEK (nadlimitní zakázky)

Č. Porušená povinnost Podrobnější popis porušení Poznámka
Procentní rozmezí sazby pro výpočet 

nižšího odvodu

1 nedodržení postupů 

zveřejňování 
Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy 

požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích 

Společenství o zadávání veřejných zakázek, 

s výjimkou případů uvedených pod číslem 2 níže. 

Jedná se o zjevné nedodržení jedné z podmínek 

spolufinancování Společenstvím. 

  100 % hodnoty dotčené zakázky - nižší 

odvod se neuplatní.

2 nedodržení postupů 

zveřejňování 
Zakázka byla zadána, aniž by byly dodrženy 

požadavky na zveřejňování uvedené ve směrnicích 

Společenství o zadávání veřejných zakázek, nicméně 

byla dodržena určitá míra zveřejnění, která umožnila 

hospodářským subjektům umístěným na území 

jiného členského státu přístup k dotčené zakázce.

  20–25 % hodnoty dotčené zakázky.

3 veřejné zakázky 

přidělené bez 

veřejné soutěže 

při neexistenci 

krajní naléhavosti 

způsobené 

nepředvídatelnými 

událostmi nebo 

v případě dodatečných 

prací,  služeb 

či dodávek při 

neexistenci 

nepředvídané 

okolnosti. 

Při zadání hlavní zakázky byly dodrženy směrnice 

Společenství o zadávání veřejných zakázek, nicméně 

následovalo zadání jedné nebo více dodatečných 

zakázek (v písemné formě či nikoliv), při nichž nebyla 

dodržena ustanovení směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, zejména ustanovení o použití vyjednávacího 

řízení bez zveřejnění veřejné zakázky z důvodu krajní 

naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi 

nebo v případě přidělení zakázek na dodatečné 

dodávky, práce nebo služby. 

  25–100 % hodnoty dotčené zakázky 

(dotčených zakázek).

V případě, že celková hodnota dodatečných 

zakázek zadaných (v písemné formě či nikoliv) 

bez dodržení ustanovení směrnic o zadávání 

veřejných zakázek nepřekročí prahové 

hodnoty stanovené směrnicemi ani 20 % 

hodnoty hlavní zakázky, je možno použít 

sazbu 25 %.
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4 dodatečné stavební 

práce nebo služby 

překračující mezní 

hodnoty stanovené 

směrnicemi, 

provedené 

za nepředvídaných 

okolností 

Při zadání hlavní zakázky byla dodržena ustanovení 

směrnic Společenství, nicméně následovalo zadání 

jedné nebo více dodatečných zakázek překračujících 

hodnotu původní zakázky o více než 20 %. 

  100 % částky překračující 20 % hodnoty 

původní zakázky - nižší odvod se neuplatní.

 Samotné dodatečné práce nepředstavují 

samostatnou práci ve smyslu čl. 1 písm. c) směrnice 

93/37 nebo čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 

2004/18 nebo zvláštní službu ve smyslu čl. 1 písm. 

a) směrnice 92/50 nebo čl. 1 odst. 2 písm. a) a d) 

směrnice 2004/18.

 V případech, kdy dodatečné práce nebo služby 

překročí prahové hodnoty uvedené ve směrnicích 

a představují samostatnou práci nebo službu, je 

třeba pro použití směrnic o zadávání veřejných 

zakázek vzít v úvahu celkovou hodnotu všech 

dodatečných prací nebo služeb.

 Pokud dodatečné práce nebo služby představují 

samostatnou práci nebo službu překračující prahové 

hodnoty uvedené ve směrnicích, použije se výše 

uvedený bod 1.

 Pokud dodatečné práce nebo služby představují 

samostatnou práci nebo službu, ale nepřekračující 

prahové hodnoty uvedené ve směrnicích, použije se 

níže uvedený bod 21.

5 neuvedení všech 

kritérií pro ověření 

vhodnosti a výběr 

účastníků a udělení 

zakázky v zadávací 

dokumentaci nebo 

v oznámení o zakázce 

Při udělení zakázky byla dodržena pravidla 

pro zveřejňování stanovená směrnicemi 

o zadávání veřejných zakázek, ale v zadávací 

dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla 

uvedena nebo dostatečně popsána všechna kritéria 

pro ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo 

udělení zakázky. 

  5–25 % hodnoty zakázky dle závažnosti 

(obvyklé odstupňování 5 %, 10 %, 25 %).

6 Použití nezákonných 

kritérií pro udělení 

zakázky 

Při udělení zakázky byla použita nezákonná kritéria 

pro zadání zakázky (například: použití kritéria pro 

ověření vhodnosti a výběr účastníků ve fázi  zadání 

zakázky, nedodržení kritérií stanovených veřejným 

zadavatelem v oznámení o zakázce nebo v zadávací 

dokumentaci nebo nesprávné a/nebo diskriminační 

použití kritérií pro zadání zakázky). 

  5–25 % hodnoty zakázky dle závažnosti 

(obvyklé odstupňování 5 %, 10 %, 25 %).

7

 

nezákonná kritéria 

pro ověření vhodnosti 

a výběr účastníků a/

nebo udělení zakázky 

stanovená během 

výběrového řízení 

Případy, kdy některé subjekty byly od podání 

nabídek odrazeny z důvodu nezákonných omezení 

stanovených v oznámení o zakázce nebo v příslušné 

zadávací dokumentaci (například povinnost mít 

v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, 

stejně jako stanovení příliš specifických technických 

norem, které upřednostňují jeden subjekt, nebo 

požadavek mít zkušenosti v daném regionu atd.).

  25–100 % hodnoty zakázky. 

(V nejzávažnějších případech, kdy existuje 

vědomý záměr vyloučit některé uchazeče, je 

možno stanovit odvod ve výši 100 % hodnoty 

zakázky).
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8 nedostatečná nebo 

diskriminační definice 

předmětu zakázky 

Zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce 

obsahuje diskriminační nebo nedostatečný popis 

(s ohledem na to, aby uchazeči mohli určit předmět 

zakázky a veřejní zadavatelé zakázku zadat).

  5–25 % hodnoty zakázky dle závažnosti 

(obvyklé odstupňování 5 %, 10 %, 25 %).

9 vyjednávání během 

výběrového řízení 
Zakázka byla udělena v otevřeném nebo omezeném 

řízení, ale veřejný zadavatel s uchazeči během 

výběrového řízení vyjednával, s výjimkou případů, 

kdy výhradním cílem těchto jednání bylo vyjasnit 

nebo doplnit obsah jejich nabídek nebo upřesnit 

povinnosti zadavatele.

  5–25 % hodnoty zakázky dle závažnosti 

(obvyklé odstupňování 5 %, 10 %, 25 %).

10

 

 

Snížení hmotného 

předmětu zakázky

 

Při zadání zakázky byly dodrženy směrnice 

o zadávání veřejných zakázek, nicméně poté došlo 

ke snížení hmotného předmětu zakázky, aniž by byla 

odpovídajícím způsobem snížena hodnota zakázky. 

  Částka, která představuje snížení hmotného 

předmětu plus 20–25 % konečné hodnoty 

hmotného předmětu.

 (Tato oprava se použije i v případě, že se částka, 

o níž byl předmět zakázky snížen, použije 

k provedení dalších prací.)

11

 

Snížení hmotného 

předmětu zakázky
Při zadání zakázky byly dodrženy směrnice 

o zadávání veřejných zakázek, nicméně poté 

došlo ke snížení hmotného předmětu zakázky 

a k odpovídajícímu snížení hodnoty již uskutečněné 

zakázky.

  20–25 % konečné hodnoty hmotného 

předmětu.

 (Tato oprava se použije i v případě, že se částka, 

o níž byl předmět zakázky snížen, použije 

k provedení neoprávněných dodatečných zakázek.)

12 nesprávné použití 

některých méně 

podstatných 

ustanovení

Při zadání zakázky byla dodržena ustanovení směrnic 

o zadávání veřejných zakázek, nicméně nebyly 

dodrženy některé méně podstatné prvky, jako je 

zveřejnění oznámení o zadání zakázky.

  2–10 % hodnoty zakázky podle závažnosti 

porušení a/nebo v opakovaných případech 

(obvyklé odstupňování 2 %, 5 %, 10 %).

Poznámka: Pokud má tento druh nesrovnalosti 

pouze formální charakter bez případného finančního 

dopadu, nepoužije se žádná oprava.
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B. zAKázKy, nA KTERé SE Plně nEBo ČáSTEČně nEvzTAhují SMěRnIcE SPolEČEnSTví o zAdávání vEřEjných zAKázEK (podlimitní zakázky)

Č. Porušená povinnost Podrobnější popis porušení Poznámka
Procentní rozmezí sazby pro výpočet 

nižšího odvodu

21 nedodržení 

odpovídajícího 

stupně zveřejnění 

a transparentnosti 

Zakázka byla zadána bez vyhlášení odpovídající 

veřejné soutěže, což ukazuje na nedodržení zásady 

transparentnosti.

  1–25 % hodnoty zakázky. 

V případě, kdy příjemce nevyzval stanovený 

počet dodavatelů k podání nabídky a výzvu 

k podání nabídky předepsaným způsobem 

zveřejnil a na základě takového zveřejnění 

obdržel počet nabídek odpovídající 

stanovenému počtu povinně vyzvaných 

dodavatelů, uplatní se korekce ve výši 1 % 

hodnoty zakázky.

22 veřejné zakázky 

přidělené bez 

příslušné veřejné 

soutěže při 

neexistenci (i) 

krajní naléhavosti 

způsobené 

nepředvídatelnými 

událostmi nebo (ii) 

v případě dodatečných 

prací, a služeb 

nepředvídanými 

okolnostmi

Hlavní zakázka byla zadána na základě příslušné 

veřejné soutěže, nicméně následovalo zadání jedné 

nebo několika dodatečných zakázek (v písemné 

formě či nikoliv) bez příslušné veřejné soutěže 

při neexistenci krajní naléhavosti způsobené 

nepředvídatelnými událostmi nebo, v případě 

zakázek na práce a služby, nepředvídanými 

okolnostmi, které by je odůvodňovaly.

  20–25 % hodnoty zakázky přidělené (zakázek 

přidělených) bez příslušné veřejné soutěže. 

23 Použití nezákonných 

kritérií pro ověření 

vhodnosti a výběr 

účastníků a/nebo 

zadání zakázky 

Použití nezákonných kritérií, která některé uchazeče 

odradí z důvodu nezákonných omezení stanovených 

v oznámení o zakázce (například povinnost mít 

v dané zemi nebo regionu sídlo nebo zástupce, 

stejně jako stanovení příliš specifických technických 

norem, které upřednostňují jeden subjekt).   Jedná se 

i o případy, kdy kritéria vhodnosti uchazeče a/nebo 

zadání zakázky byla nastavena správně, ale vhodnost 

uchazečů a/nebo zadání zakázky podle nich nebyla 

ověřena.

  5–10 % hodnoty zakázky podle závažnosti.
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24 Porušení zásady 

rovného zacházení
Při přidělení zakázek byla dodržena pravidla pro 

zveřejňování, nicméně postupem při zadání zakázky 

byla porušena zásada rovného zacházení se subjekty 

(například pokud veřejný zadavatel vybral zájemce, 

s nimiž jedná, na základě vlastního rozhodnutí nebo 

pokud s jedním ze zájemců pozvaných na jednání 

zachází zvýhodněným způsobem). 

  5–10 % hodnoty zakázky podle závažnosti.

25 neuvedení všech 

kritérií pro ověření 

vhodnosti a výběr 

účastníků a udělení 

zakázky v zadávací 

dokumentaci nebo 

v oznámení o zakázce 

Při udělení zakázky byla dodržena pravidla 

pro zveřejňování stanovená směrnicemi 

o zadávání veřejných zakázek, ale v zadávací 

dokumentaci nebo v oznámení o zakázce nebyla 

uvedena nebo dostatečně popsána všechna kritéria pro 

ověření vhodnosti a výběr účastníků a/nebo udělení 

zakázky.

  2–10 % hodnoty zakázky podle závažnosti 

(obvyklé odstupňování 2 %, 5 %, 10 %).

26 nesprávné použití 

některých méně 

podstatných 

ustanovení

Při zadání zakázky byla dodržena ustanovení směrnic 

o zadávání veřejných zakázek, nicméně nebyly 

dodrženy některé méně podstatné prvky, jako je 

zveřejnění oznámení o zadání zakázky.

  1–5 % hodnoty zakázky podle závažnosti 

porušení a/nebo v opakovaných případech 

(obvyklé odstupňování 1 %, 2 %, 5 %).

Poznámka: Pokud má tento druh nesrovnalosti 

pouze formální charakter bez případného finančního 

dopadu, nepoužije se žádná oprava.

27 nedostatečná definice 

předmětu zakázky 
Zadávací dokumentace nebo oznámení o zakázce obsahuje 

diskriminační nebo nedostatečný popis (s ohledem na to, 

aby uchazeči mohli určit předmět zakázky a zadavatelé 

zakázku zadat).

Poznámka: V případě, kdy nedostatečně popsaná část 

předmětu zakázky má hodnotu nižší nebo rovnou 5 % 

hodnoty zakázky (dle nabídky vybraného uchazeče) 

a současně dopady použití takového nedostatečného 

popisu jsou minimální, uplatní se nižší odvod, jehož celková 

procentická výše = hodnota nedostatečně popsané části 

předmětu zakázky dle nabídky vybraného uchazeče / 

celková nabídková cena vybraného uchazeče x 100 %. Totéž 

platí v případě použití diskriminačního popisu části zakázky 

v rozsahu nižším nebo rovném 5 % hodnoty zakázky.

  5–100 % hodnoty zakázky

nad 25 % předmětu obvykle 100 % hodnoty zakázky

do 25 % předmětu obvykle 25 % hodnoty zakázky

do 10 % předmětu obvykle 10 % hodnoty zakázky

do 5 % předmětu obvykle 5 % hodnoty zakázky

diskriminační definice 

předmětu zakázky
5–25 % hodnoty zakázky dle závažnosti 

(obvyklé odstupňování 5 %, 10 %, 25 %).

28 nedodržení příslušné 

délky lhůty pro podání 

nabídek 

Při vyhlášení zakázky byla v  dokumentaci 

k zadávacímu řízení učena kratší délka lhůty 

pro podání nabídek, než je stanoveno.                                                                                                                                       

                                                                                                                

  5–25 % hodnoty zakázky dle závažnosti

Dodržena lhůta dle zákona 

(ale nikoliv dle PŽP)

obvykle 5 % hodnoty zakázky

Lhůta dodržena alespoň 

z 50 %

obvykle 10% hodnoty zakázky

Lhůta dodržena méně 

než z 50 %

obvykle 25 % hodnoty zakázky
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Zrekonstruovaná náves v Petrově poskytuje obyvatelům příjemné místo pro setkávání, společenské a kulturní akce. 

Ilustrační foto: Vojtěch V. Sláma
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TABulKA Č. 3 – PřEhlEd oSTATních PochyBEní A SAzEB PRo výPoČET nIžŠího odvodu zA TATo 
PochyBEní

oblast Porušení 
Procentní rozmezí sazby pro 

výpočet nižšího odvodu
výchozí částka pro 

výpočet nižšího odvodu

účetnictví proplacení v hotovosti nad 5 000 Kč 100 % – nižší odvod se neuplatní vše nad 5 000 Kč

proplacení výdajů z běžného místo projektového účtu po podpisu 

smlouvy****

100 % – nižší odvod se neuplatní dotace z výdaje, ke které se 

porušení váže

nesprávné vykazování způsobilých výdajů (doklady a faktury) 100 % – nižší odvod se neuplatní dotace vztahující se k výdaji

z dotace proplacený, ale nerealizovaný výdaj 100 % – nižší odvod se neuplatní dotace vztahující se k výdaji

předčasné vyřazení majetku z evidence v době udržitelnosti 

projektu

100 % – nižší odvod se neuplatní dotace vztahující se k majetku

nezařazení majetku podpořeného z dotace do účetní nebo majet-

kové evidence

100 % – nižší odvod se neuplatní dotace vztahující se k majetku

nenahlášení příjmů projektu 100 % – nižší odvod se neuplatní dotace vyplacená navíc

Projekt a jeho změny provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení 

(kdyby požádal, bylo by mu povoleno)

1–5 % dotace

provedení podstatné realizační změny projektu bez oznámení 

(kdyby požádal, nebylo by mu povoleno)

100 % – nižší odvod se neuplatní dotace

nenaplnění hlavních indikátorů např. plochy / délky / kapacity /po-

čtu 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 % – nižší odvod se neuplatní dotace

Publicita nedodržení povinné publicity dle nařízení 1828/2006 100 %** – nižší odvod se neuplatní dotace

nedodržení pravidel publicity dle ROP 1–5 % výdaj, ke kterému se porušení 

váže

nakládání  

s majetkem
neoprávněně či bez souhlasu zřízeno zástavní právo 100 % – nižší odvod se neuplatní dotace vážící se k majetku 

zatíženého ZP

pronajmutí majetku bez výběrového řízení, zřízení věcného břeme-

ne bez souhlasu (bez zjednání nápravy)

100 % – nižší odvod se neuplatní dotace vážící se k majetku

zcizení majetku podpořeného z dotace v rozporu se smlouvou 

o poskytnutí dotace

100 % – nižší odvod se neuplatní dotace vážící se k majetku

nepojištění (zrušení /nezaplacení pojištění) majetku podpořeného 

z dotace

1–5 %*** dotace vážící se k majetku

Archivace chybějící archivace (absence Smlouvou požadovaných dokumentů 

vztahujících se k projektu), neexistence dokumentů požadovaných 

legislativou (stavební deník atp.)

100 % – nižší odvod se neuplatní dotace, která se váže  

k chybějícím dokladům 

Newsletter 2012-07.indd   22 13.08.12   15:57



23www.jihovychod.cz

REdAKcE
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e-mail: info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz MK ČR E 18968

Foto: Vojtěch V. Sláma

Pozn.: 

**  uplatní se až v případě, že stav nelze žádným způsobem napravit   

***  uplatní se až v případě, že nebude napraveno   

****  uplatní se v případech, kdy finanční toky v projektu nelze dohledat a identifikovat jak a kam byly finance vyplaceny

dotace  = částka způsobilých výdajů, na které byla poskytnuta dotace (např. 92,5 %) po kontrole žádosti o platbu

ostatní

 

 

 

neposkytnutí informací poskytovateli dotace (neposkytování 

součinnosti)

100 % – nižší odvod se neuplatní dotace vztahující se k případu

poskytnutí součinnosti až po opakované výzvě poskytovatele 

dotace

1–5 % dotace vztahující se k případu

vyhotovení, použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných 

nebo neúplných dokladů ve smyslu § 129a trestního zákona

100 % – nižší odvod se neuplatní dotace vztahující se k případu

uvedení nesprávných údajů pro hodnocení projektu ve smyslu 

§ 250b trestního zákona

100 % – nižší odvod se neuplatní dotace vztahující se k případu
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