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Nedílnou součástí poskytování dotací z Regionálního operačního
programu Jihozápad je kontrola způsobu, účelnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky. Kontrola spočívá v průběžném sledování realizace projektů od podpisu Smlouvy až do
jejich fyzického i finančního ukončení, resp. až do doby schválení
závěrečné monitorovací zprávy s žádostí o platbu a po dobu následné udržitelnosti projektu. Pochybení zjištěná kontrolou mohou vést ke snížení objemu poskytnuté dotace, k navrácení části
již proplacených finančních prostředků, nebo v krajním případě
k odebrání dotace celé. Materiál, který právě držíte v ruce, by vám
měl pomoci zorientovat se ve složitém procesu kontrol, vyvarovat
se zbytečných chyb a úspěšně tak dovést projekt k cíli, kterým je
dokončení realizace, proplacení přiznané dotace a naplnění lhůty
udržitelnosti projektu, nenahrazuje však Příručku pro příjemce.

Doporučení finančního
manažera projektu
2.
3.

4.

•

•
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Úvod

1.

•

Číst, číst, číst! – vše podstatné nalezne příjemce v příručkách
a na webových stránkách
Nebát se zeptat! – v případě nejasnosti raději věc zkonzultovat, než se pustit do chybného řešení
Nenechávat vše na poslední chvíli! – odevzdávat dokumenty
raději s časovou rezervou, aby bylo možné včas napravit
nedostatky, které dokumenty často obsahují
Projekt nekončí ani podpisem Smlouvy, ani fyzickou realizací!
– každý projekt končí až uplynutím doby jeho udržitelnosti!
Po celou tuto dobu je nutné dodržovat všechna pravidla,
o dotaci můžete přijít i několik let po realizaci projektu!

Fáze kontrolního procesu
Analýza rizik
Analýza rizik je třetím stupněm hodnocení projektu a předchází
kontrolám před finálním podpisem smlouvy. Hodnocení rizik
provádějí finanční manažeři (pracovníci oddělení kontroly realizace
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projektů) na základě údajů uváděných v žádosti o dotaci. Rizikovým
faktorem je např. délka realizace projektu (čím je projekt delší, tím
je mu přiřazena větší míra rizika), počet etap, počet plánovaných
výběrových řízení atd.

Předběžná kontrola (ex-ante)
Předběžná kontrola vychází z analýzy rizik a předchází samotnému podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Kontroly
jsou prováděné u vybraného vzorku projektů, tzn., že ne všechny
projekty podléhají kontrole ex-ante. Kontroloři ji vždy provádějí
přímo na místě předpokládané realizace projektu a prověřují, zda
informace uvedené v projektové žádosti odpovídají skutečnostem. Tato kontrola je provedena nejpozději do 20 pracovních dní
po rozhodnutí VRR o výběru projektů doporučených k financování.
Součástí kontroly ex-ante je také prověření tzv. povinných příloh,
kterými jsou například doložení finančního krytí projektu
či platné stavební povolení. V případě, že kontrola odhalí drobné
nedostatky, kontroloři navrhnou lhůtu pro jejich odstranění
či úpravy projektu, po kterých bude projekt moci být doporučen
k financování s výhradou. V případě zjištění závažných nedostatků a nesouladu s projektovou žádostí nebude na základě této
kontroly zahájen proces přípravy Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.

Průběžná kontrola (interim)
Kontrola interim je prováděna v průběhu realizace každého projektu. Jejím cílem je ověřit, jestli jsou ze strany příjemce plněny
smluvní podmínky, finanční prostředky jsou použity k záměrům
specifikovaným v projektu a Smlouvě a jestli v průběhu realizace
nebyla porušena pravidla pro poskytování finančních prostředků
ze Strukturálních fondů. Průběžná kontrola se provádí zejména při
předložení Monitorovací zprávy s žádosti o platbu, případně změn
v projektu, podání stížnosti, apod. Průběžná kontrola (interim) je
prováděna ve dvou formách – administrativní a fyzické.

zzAdministrativní kontrola oprávněnosti
výdajů
Administrativní kontrolu můžeme dále rozdělit na dva typy – s žádostí o platbu a bez žádosti o platbu. Administrativní kontrola
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uvedených v monitorovacích zprávách s reálným stavem. Také
kontrola ex-post má dvě formy – administrativní a fyzickou.

zzAdministrativní kontrola ex-post
Administrativní kontrola ex-post je realizována po převzetí dokumentace, která je předmětem kontroly. V případě zjištěných
nedostatků je příjemce stejně jako v předchozích případech
nejprve vyzván k jejich odstranění. V případě, že požadované
doklady nejsou ani po opakované výzvě (po druhé výzvě na stejný
nedostatek) doručeny, vystavuje se riziku porušení rozpočtové
kázně a s tím spojené hrozby navrácení dotace a vyměřeného
penále.

zzFyzická kontrola ex-post

Pracoviště Úřadu Regionální rady

interim spočívá především v kontrole monitorovacích zpráv, které
je příjemce povinen v průběhu realizace projektu podávat (jejich
harmonogram nalezne v aplikaci Benefit 7+). V případě, že kontrola shledá v realizaci projektu nedostatky, vyzve příjemce k jejich
nápravě ve stanovené lhůtě. Pokud příjemce nedostatky neodstraní v požadované lhůtě a nereaguje ani na opakovanou výzvu,
vystavuje se riziku, že mu předložená Žádost o platbu nebude
proplacena. Administrativní kontrola interim se věnuje především
ujištění, zda jsou v rámci projektu naplňovány indikátory a výstupy
projektu, zda proběhla v souladu s pravidly a legislativou všechna
výběrová řízení, zda je dodržován stanovený rozpočet a termíny,
zda jsou veškeré výdaje správně zaúčtovány, jestli se kolaudace
shoduje se stavebním povolením, je-li dodržována řádná publicita
projektu, indikátory a další administrativní požadavky.

zzFyzická kontrola na místě
Na základě prvotní administrativní průběžné kontroly, případně
i současně s ní, může být provedena fyzická kontrola projektu
přímo na místě. Při fyzické kontrole je předmětem kontroly mimo
jiné samotné místo či objekt realizovaného projektu, majetek
pořizovaný z dotace, zajištění archivace dokumentace k projektu.
V případě, že jsou při fyzické kontrole interim zjištěny nedostatky,
je tato skutečnost zaznamenána do protokolu o výsledku fyzické
kontroly interim. Příjemce je povinen do stanoveného termínu
tyto nedostatky odstranit. Pracovník příslušného oddělení kontroly realizace následně ověří, že v daném termínu byly nedostatky
odstraněny. Pokud příjemce tyto nedostatky neodstraní ani po
opakované výzvě, vystavuje se riziku, že mu předložená Žádost
o platbu nebude proplacena. Fyzická kontrola je prováděna podle platného zákona o finanční kontrole.

Kontrola udržitelnosti projektu (ex-post)
Kontroly ex-post se provádí opakovaně v období 5 let (u malého
a středního podniku 3 let) od data ukončení realizace projektu,
tj. po dobu udržitelnosti projektu. Jejím cílem je ověřit, zda
příjemce dodržuje všechny závazky vyplývající ze Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, tj. zda jsou naplňovány a udržovány
indikátory projektu, zda příjemce náležitě uchovává veškerou
dokumentaci související s projektem, zda je projekt označenou publicitou atd. Kontrola také ověřuje soulad informací
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Fyzická kontrola ex-post (kontrola na místě) je prováděna
u každého projektu minimálně jedenkrát během celého období
udržitelnosti. Zjištěné nedostatky je příjemce povinen odstranit
ve stanoveném termínu, pokud je neodstraní ani po opakované
výzvě, vystavuje se riziku udělení sankce podle Smlouvy o poskytnutí dotace, která může dosáhnout až do výše udělené dotace.
Fyzická kontrola ex-post je také prováděna podle platného zákona o finanční kontrole.

Výzvy k doplnění podkladů
V případě, že údaje uvedené v předložené monitorovací zprávě
jsou neúplné či nejasné, příslušné oddělení kontroly realizace
zašle příjemci Výzvu k doplnění údajů monitorovací zprávy,
jejíž součástí je i seznam chybějících údajů a dokladů. Příjemce
je povinen údaje doplnit do 5 pracovních dnů, čímž se lhůta pro
kontrolu pozastavuje. Nedoručí-li příjemce požadované doklady
ve stanoveném termínu ani po opakované výzvě, vystavuje se
hrozbě, že mu předložená žádost o platbu nebude proplacena.
Pro snazší kontrolu monitorovacích zpráv a jejich příloh doporučujeme je logicky třídit a řadit, případně uvádět i jejich obsah.
Kvalitně zpracované podklady usnadní orientaci v dokumentech
a zkrátí tím čas potřebný k jejich kontrole.
Zahájení kontroly následující monitorovací zprávy není možné
bez ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy a proplacení prostředků na účet příjemce.

Nejčastější pochybení v projektech
ve fázi realizace
Nejčastější chyby v monitorovacích
zprávách
zzPříliš stručný popis realizace, který neobsahuje veškeré
aktivity projektu
zzNeuvedení veškerých změn v projektu
zzChybně uvedený termín skutečného předložení monitorovacích zpráv
zzNesoulad mezi formuláři Žádost o platbu a Změny v rozpočtu
zzNedoložení samostatné účetní evidence včetně rozdělení
investičních a neinvestičních výdajů
zzNerozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů na faktuře

Nejčastější
nedostatky
v monitorovacích zprávách,
žádostech o platbu
a v samotné realizaci projektů

Nejčastější
nedostatky

v souvislosti s kontrolou
zadávání veřejných zakázek

Vážení čtenáři,

k úspěšnému čerpání prostředků z ROP Jihozápad je
nutné zvládnout úskalí veřejných zakázek, které, jak se
ukazuje, bývají větším či menším Nejčastější
problémem pro mnoho
nedostatky
příjemců. Naším společným cílem je eliminovat tyto chyby a předejít ﬁnančním sankcím. v

příjemců

předkládaných monitorovacích

Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou, upozorňuje

zprávách se žádostí o platbu

na nejčastější pochybení při přípravě zadávacího řízení

i při jeho realizaci. Naleznete zde
na legislativ1. i odkazy
Příliš stručný
popis realizace projektu v etapové/závěrečné
ní a metodické materiály týkající se monitorovací
veřejných zakázek
zprávě (dále též „e/zMz“), který neobsahuje
- včetně zakázek mimo režim zákona.veškeré realizované aktivity projektu.
Přejeme Vám hladkou a bezproblémovou
cestu že
k dotaci
2. V případě,
je ke Smlouvě dodatek, není tato informace
uvedena v e/zMz.
z ROP Jihozápad.

3.

Upozorňujeme příjemce,
že v případě zjištění nedostatků při zadávání zakázek, budou tato pochybení před proplacením dotace řešena korekcí (finanční opravou) dané zakázky
ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „ÚRR Jz“). Tato korekce
bude provedena v souladu dokumentem evropské
komise CoCoF 07/0037/03 a v závislosti na závažnosti pochybení může znamenat až 100% nezpůsobilost výdajů vztahujících se k dané zakázce!!!

Upozorňujeme příjemce,
že ÚRR Jz je povinno předat v souladu s Metodikou finančních toků návrh na přezkoumání úkonů
zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚoHS“) v případě, že se jedná o podezření na nesrovnalost spočívající v podezření na
porušení zákona o veřejných zakázkách, přičemž
toto porušení zákona ovlivnilo nebo mohlo ovlivnit výběr nejvýhodnější nabídky. obdobným způsobem postupuje ÚRR Jz i v případě, že podezření
spočívá v neoprávněném dělení veřejné zakázky či
v chybně stanovené předpokládané hodnotě veřej-

Chybně uvedené datum skutečného předložení e/zMz –

chybně uváděné datum ze Smlouvy o podmínkách poskytNejčastěji zjištěné nedostatky
při
nutí dotace nikoli datum skutečného předložení na ÚRR Jz.
kontrolní a auditní činnosti ÚRR JZ:
4.

Neuvedení veškerých změn projektu do monitorovacích

Nedostatky ve výzvě/oznámení
zpráv (tzn. i veškerých stavebních změn).
či zadávací dokumentaci

5. Nenahlášení změn indikátorů (zvláště v případě jejich neznesprávně zvolený druh řízení, typ naplnění
zadavatele
(jedná se
z důvodu
administrativní chyby) včetně průkazo porušení zVz, popř. pravidel v Příručce
příjemce)
néhopro
zdůvodnění.
z např. v případě obecně prospěšné
(o.p.s.),
ob6. společnosti
uvedení změn
podstatných
menšího či většího rozsahu
čanského sdružení (o. s.) apod., je nutné posoudit a dále
v zMz bez předchozího schválení dle postupů RoP NuTS
i předložit ÚRR JZ, zda je o.p.s. veřejným zadavatelem ve
ii Jihozápad.
smyslu § 2 odst. 2 písm. d) ZVZ, zejména
pak posoudit
zdroje ﬁnancování a řízení a na základě tohoto posouzení zvolit další postup (ZVZ nebo Příručka pro příjemce)

Nejčastější nedostatky příjemců

znedostatečná specifikace předmětu veřejné zakázky (jedná
se o porušení zVz; v případě VZMR
by se jednalo o poruv předkládaných
přílohách
šení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu
diskriminace)
monitorovacích zpráv

9.

Žádosti o platbu chybně vyplněno křížové financování
(v rámci RoP Jz není křížové financování možné).

10. Nedoložení samostatné účetní evidence pro projekt
a účetní směrnice zahrnující kompletní výčet účtů, které
jsou v rámci účtování projektu použity.
11. Nedoložení dostatečných podkladů k vedenému účetnictví v návaznosti na projekt (celkový obrat analytických
účtů vážících se k zV a NzV není roven celkovým výdajům
projektu).
12. Nedoložení opisu účetních dokladů s podpisy odpovědných osob včetně vnitřní směrnice organizace upravující
účtování o projektu – oddělené účetnictví projektu od
ostatních účetních operací.
13. Nerozepsání způsobilých a nezpůsobilých výdajů na faktuře v případě částečné způsobilosti faktury.
14. Nedoložení příloh k fakturám, např. soupis provedených prací.
15. Nesoulad částky vystavené faktury se soupisem prací přiložených k této faktuře.
16. Nerespektování stanoveného rozdělení nákladů na investiční a neinvestiční dle rozpočtu projektu při skutečném
zaúčtování jednotlivých výdajů včetně nevyznačení způsobilosti jednotlivých položek.
17. časová způsobilost výdajů u etapových projektů – duzP
i úhrada výdajů musí být nejpozději v den ukončení
etapy.
18. Nedoložení výpisů z bankovního účtu – nutný výpis z banky, popřípadě elektronický podpis z banky na elektronickém výpisu.

se žádostí o platbu
7.

Nesoulad mezi formuláři Žádost o platbu změny v rozpočtu,
Soupiska účetních dokladů dokládaných k monitorovací zprávě a i nesoulad ve vztahu k rozpočtu a skutečnému zaúčtování.

8.

Chybně vyplněná Žádost o platbu v iS Benefit7 především
v částce celkových způsobilých výdajů.

19. Neodečítání jiných příjmů projektu (tzv. příjmů z realizace – př. prodej vykáceného dřeva, starých oken) od CzV.
Popř. jejich chybné odečtení – od CzV poměrná část připadající na zV.

né zakázky.
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Doporučujeme příjemcům,
při podezření na možné neoprávněné dělení nebo
sloučení zakázky užít režim zadávání zakázky, který odpovídá součtu předpokládaných hodnot, spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá po-

Více o nejčastějších chybách

řídit v průběhu účetního období (v případě zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se jedná

naleznete v těchto letácích

o § 13, odst. 8)

1

zzNedoložení příloh k fakturám (např. soupis provedených prací)
zzNesoulad částky vystavené faktury s přiloženým soupisem prací
zzNedoložení změnových listů v případě vzniku stavebních změn
zzNedoložení prokázání zapojení partnera v rámci projektu

Nejčastější chyby v dokumentaci k zadávacímu
řízení
zzNekompletní dokumentace k výběrovému řízení (nejčastěji
chybí výkaz výměr na neoceněný a soutěžený rozpočet,
platební a obchodní podmínky, technická zpráva)
zzUvádění konkrétních názvů ve výkazu výměr či v položkovém rozpočtu stavby
zzNeurčení předpokládané hodnoty zakázky a způsobu jejího
určení k datu uveřejnění výzvy
zzNedostatečně specifikovaná hodnotící kritéria bez konkrétního způsobu určení (ekonomická výhodnost nabídky,
kvalita, technické provedení)
zzZpůsob hodnocení nabídek neodpovídá způsobu nastavenému v zadávací dokumentaci
zzNesoulad návrhu smlouvy o dílo s uzavřenou smlouvou
zzNedostatečné prokázání odeslání Výzvy osloveným uchazečům (doručenky jsou nedostačující, nutné doložit podací
lístky či předávací protokoly při osobním vyzvednutí)
zzK doloženým nabídkám se opomíná na doložení obálek (kontrola dodržení lhůty pro doručení, označení
obálky)

Pravidla udržitelnosti projektu
zzUdržet a zachovat výsledky a výstupy projektu po dobu 5/3
let od data ukončení projektu
zzUchovat nově vytvořené pracovní místa po dobu 5/3 let od
data ukončení projektu
zzDosáhnout naplnění monitorovacích ukazatelů a zajistit jejich udržení podle Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace
zzDodržení pravidel pro publicitu
zzArchivace dokladů a dokumentů souvisejících s projektem

Seminář Úřadu Regionální rady

zzS majetkem získaným z dotace nakládat s péčí řádného
hospodáře a majetek nezatěžovat věcnými právy třetí osoby
včetně zástavních práv
zzK první monitorovací zprávě o zajištění udržitelnosti projektu předložit zaúčtování dotace, doklad k certifikaci ubytovacího zařízení a vytvoření všech plánovaných pracovních
míst
zzV případě úmyslu pronajmout majetek podpořený z dotace
požádat poskytovatele dotace o souhlas s pronájmem

Sankce vyplývající z nedodržení
platné právní legislativy a pravidel
Regionálního operačního
programu
V případě, že budou v rámci prováděných kontrol shledány
závažné nedostatky v průběhu realizace projektu či v době jeho
udržitelnosti, může být nedostatek řešen jako nesrovnalost a ÚRR
může přistoupit k uplatnění příslušných sankcí.
Většina pochybení je odhalena ještě v době před proplacením
projektu. V takovém případě je prováděna případná finanční
oprava spočívající v ponížení způsobilých výdajů vztahujících
se k danému pochybení. Pokud se jedná o chyby shledané při
zadávání zakázek, je finanční oprava (korekce) stanovena podle
zvláštního dokumentu Evropské komise COCOF. Na základě tohoto dokumentu mohou být způsobilé výdaje vztažené k zakázce,
která nebyla provedena v souladu s výše uvedenými pravidly, kráceny až do výše 100 % v závislosti na druhu pochybení. V ostatních případech je dané pochybení řešeno ponížením způsobilých
výdajů.
Pokud bude zjištěno pochybení u příjemce, kterému již byly částečně
nebo zcela vyplaceny finanční prostředky, představuje tato nesrovnalost porušení rozpočtové kázně podle zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Příjemce je povinen provést odvod
za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, a to ve
výši 100 % neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků.
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Jak předcházet chybám?
Příručka pro příjemce a ostatní dokumentace
Příručka pro příjemce je základním dokumentem, který definuje
všechny povinnosti příjemce při realizaci projektu podpořeného
z ROP Jihozápad. Příručka pro příjemce dává odpověď na drtivou většinu dotazů týkajících se realizace projektu. Při případné
nejasnosti výkladu pravidel je vhodné zkonzultovat věc přímo
s odpovědným pracovníkem ÚRR.

Webové stránky www.rr-jihozapad.cz

Pracovní stůl příjemce ROP Jihozápad

10 příkladů chyb a za ně udělených sankcí
Nedostatky nelze paušalizovat, každý projekt je
posuzován individuálně a případné sankce jsou
vyvozovány na základě konkrétních pochybení.
zzNetransparentnost výběrového řízení – příjemce není schopen prokázat odeslání výzvy; způsob hodnocení byl proveden jinak, než jaký byl nastavený v zadávací dokumentaci;
výsledky VŘ neodpovídají zadání, atd. – ponížením ZV dle
dokumentu COCOF korekce 25% - 100%
zzUvádění značek ve výkazu výměr – dle množství značek
ku celku – 5 – 20%
zzŠpatně zpracovaná zadávací dokumentace, dle které není
možné obdržet porovnatelné nabídky – 25% - 100%
zzDiskriminačně zvolená kvalifikační kritéria (vysoký
požadovaný obrat oproti předpokládané hodnotě
zakázky, atd. – 25% - 100%
zzNezpůsobilé výdaje projektu (např. překročením stanovených
procentních limitů u jednotlivých druhů výdajů, nárokování
výdajů obecně nezpůsobilých, dvojí financování atd. – ponížení či odvod konkrétní nezpůsobilé částky
zzNepředložení dokumentace v požadovaném stavu či vůbec
– může být řešeno až vyřazením výdaje mezi nezpůsobilé,
tedy 100% korekcí
zzNenaplnění indikátorů – krácení ZV
zzPodezření na podvod – trestní oznámení a další kroky dle
konkrétního případu

Kontakt:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Jeronýmova 1750/21
370 01 České Budějovice
Územní odbor implementace programu Plzeň
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň
Telefonní číslo pro informace: +420 389 058 600
E-mail: info@rr-jihozapad.cz
Internet: www.rr-jihozapad.cz
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Webové stránky www.rr-jihozapad.cz jsou základním komunikačním nástrojem mezi poskytovatelem dotace a příjemcem. Stránky
jsou denně aktualizovány a přinášejí jednak novinky týkající se
dění kolem ROP Jihozápad, ale také upozornění na řadu změn
či úprav procesů provázejících čerpání dotací. V sekci „Pro
příjemce“ pak naleznete kompletní soubor informací nutných
k úspěšné realizaci projektu od podpisu smlouvy o dotaci až po
proplacení dotace a dodržení udržitelnosti projektu. Speciální
bulletiny z cyklu Nejčastější nedostatky se věnují monitorovacím
zprávám, žádostem o platbu, realizaci projektů a zadávání veřejných zakázek.

Semináře pro příjemce
Úřad regionální rady pravidelně pořádá semináře pro příjemce
zaměřené na novinky v administraci, změny legislativy týkající
se evropských fondů či daní, nebo nejčastější chyby v projektech
a výběrových řízeních. O semináře je tradičně mezi příjemci
velký zájem a statistika vedená Úřadem ukazuje, že počet chyb
v projektech u příjemců, kteří se seminářů pravidelně účastní,
je výrazně menší, než u těch, kteří semináře nenavštěvují. Jedna
účast na semináři tak může příjemci ušetřit nejen finanční prostředky, ale i řadu týdnů, které v některých případech zaberou
nápravy chyb zjištěných při kontrole realizace projektu. S tím
úzce souvisí i prodlužování lhůt pro proplacení žádostí o platbu
a nárůst nákladů na straně příjemce například na úrocích z úvěrů
poskytnutých na předfinancování projektu.

Konzultace s pracovníky ÚRR
Konzultace s pracovníky Úřadu Regionální rady je nejrychlejším
a velmi operativním způsobem, jak předejít chybě v realizaci
projektu. U jednodušších dotazů je možné konzultovat věc telefonicky, u složitějších případů pak elektronickou poštou či osobní
schůzkou po předchozí domluvě. V souvislosti s velkým množstvím chyb ve výběrových řízeních v rámci realizovaných projektů
poskytují pracovníci ÚRR konzultace i před samotnou realizací
konkrétních veřejných zakázek.

„Přejeme Vám bezproblémovou cestu realizací projektu
a radost z výsledků Vaší práce,“ Úřad Regionální rady.

