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Ministerstvo průmyslu a obchodu
Sekce fondů EU
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. …..
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost (dále jen „poskytovatel dotace“ nebo „MPO“) na základě žádosti
o poskytnutí dotace přijaté dne v rámci Výzvy (dále jen „Výzva“) a Prioritní osy ….., rozhodlo dle ust.
§ 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), o poskytnutí
dotace na projekt s názvem „“, registrační číslo (dále jen „Projekt“), takto:

HLAVA I. – VYMEZENÍ DOTACE
1. Článek
Identifikace Příjemce dotace (dále jen „příjemce“) a Projektu
1.1.

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním
programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) se poskytuje
dotace příjemci:

Název příjemce (jméno a příjmení
u fyzické osoby)
Rodné číslo (jen u fyzické osoby)
Datum narození (jen u fyzické
osoby)
Adresa trvalého pobytu (jen u
fyzické osoby)/adresa sídla u
právnické osoby
IČ
Místo realizace Projektu:
Nadřízený kraj (pokud je to
relevantní):
Bankovní
účet
kraje,
prostřednictvím kterého budou
prostředky příjemci poukazovány,
pokud je to relevantní:
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2. Článek
Výše dotace
2.1.

Dotace se poskytuje v celkové výši a ve struktuře dle níže uvedené tabulky:

Částka (v Kč)

Podíl na celkových
způsobilých výdajích
v%

Celkové způsobilé výdaje

x

Dotace1
z toho de minimis maximálně2

2.2.

x

Dotace je stanovena jako maximální a bude vyplacena pouze na základě skutečně vynaložených,
odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů Projektu.

3. Článek
Účel dotace a lhůta, v níž má být účelu dotace dosaženo
3.1.

Příjemce je povinen prokazatelně splnit účel, na který mu byla poskytnuta dotace. Tímto účelem
se rozumí ……….

3.2.

Účel dotace nelze změnit.

3.3.

Datum zahájení Projektu: Datum zahájení Projektu je pouze orientační.

3.4.

Realizace Projektu musí být ukončena nejpozději v následující lhůtě:

Plánované datum ukončení Projektu:

Plánované datum ukončení Projektu může být změněno postupem dle čl. 5.1 tohoto Rozhodnutí.
Lhůta, ve které má být dosaženo účelu dotace, je shodná s plánovaným datem ukončení Projektu,
nestanoví-li čl. 6.10.1 tohoto Rozhodnutí jinou lhůtu pro splnění indikátorů. Pak je za lhůtu, ve které
má být dosaženo účelu dotace, považována lhůta pro splnění posledního indikátoru dle čl. 6.10.1
1

Výše podpory z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z Národního fondu
(§ 44 odst. 2 písm. f) rozpočtových pravidel).
2
Podpora de minimis nesmí u jednoho podniku ve smyslu článku 2, odst. 2 Nařízení Komise č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití
článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále jen „Nařízení de minimis“) přesáhnout částku v CZK, která
odpovídá ekvivalentu 200 000 EUR poskytnutých jednomu podniku za období posledních třech po sobě následujících účetních období všemi
poskytovateli veřejné podpory v rámci ČR (v případě jednoho podniku provozujícího silniční nákladní dopravu odpovídá maximální podpora
ekvivalentu 100 000 EUR ve shodném období). Poskytovatel dotace si vyhrazuje v případě odchylek způsobených nežádoucím vývojem kurzu
právo upravit limity vyjádřené v CZK prostřednictvím Dodatku k tomuto Rozhodnutí a právo vyplatit příjemci částku nižší než jakou má
uvedenu v tomto Rozhodnutí v CZK, avšak pouze z důvodu, aby výše popsaný limit vyjádřený ekvivalentní hodnotou 200 000 EUR nebyl
překročen a nedošlo tak k poskytnutí neoprávněné podpory.
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tohoto Rozhodnutí. Pokud jsou dále v tomto Rozhodnutí povinnosti příjemce vázány na datum
ukončení Projektu, je tímto datem skutečné ukončení Projektu stanovené dle Pravidel způsobilosti
a publicity – obecná část, která tvoří přílohu tohoto Rozhodnutí, nestanoví-li toto Rozhodnutí dále
jinak.

HLAVA II. – POVINNOSTI PŘÍJEMCE
4. Článek
Obecná ustanovení
4.1.

Běh všech lhůt stanovených tímto Rozhodnutím začíná vydáním tohoto Rozhodnutí, nestanovíli toto Rozhodnutí nebo jeho přílohy jako počátek lhůty datum pozdější. Lhůty jsou uvedeny
v kalendářních dnech, pokud není uvedeno jinak.

4.2.

Stanoví-li toto Rozhodnutí něco jiného než jeho přílohy, použije se ustanovení tohoto
Rozhodnutí, není-li dále uvedeno jinak.

4.3.

Příjemce a poskytovatel dotace budou ke komunikaci využívat přednostně informační systém
MS2014+ (dále jen „informační systém“ nebo „MS2014+“). Příjemce je povinen pravidelně
kontrolovat stav svého účtu v informačním systému. Příjemce může být ze strany poskytovatele
dotace prostřednictvím informačního systému např. vyzván k doložení dokumentů, objasnění
podaných žádostí o změnu, dopracování či doplnění podaných zpráv apod.

4.4.

Pro účely tohoto Rozhodnutí se zprostředkujícím subjektem rozumí Agentura pro podnikání
a inovace.

4.5.

Je-li příjemce tímto Rozhodnutím zavázán plnit dále uvedené povinnosti „po dobu realizace a
udržitelnosti“, rozumí se tímto období od vydání tohoto Rozhodnutí do uplynutí …. let od
přechodu Projektu do centrálního stavu v MS2014+ „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“,
pokud příslušná Výzva nestanovila povinnost plnit dané povinnosti i před vydáním tohoto
Rozhodnutí.

5. Článek
Změny Projektu a příjemce
5.1.

Příjemce je povinen realizovat Projekt dle tohoto Rozhodnutí a jeho případných dodatků (dále
jen „Rozhodnutí“) a v rámci aktivit podporovaných Výzvou. Při jakékoliv změně Projektu je
příjemce povinen postupovat dle Kategorizace typu změn projektu, která je přílohou tohoto
Rozhodnutí a dle případně dále stanovených podmínek. Příjemce je oprávněn požádat v souladu
s ust. § 14o rozpočtových pravidel i o změnu tohoto Rozhodnutí. Žádost o změnu v takovém
případě příjemce podává nejpozději 14. den před uplynutím lhůty, ve které má být daná
povinnost stanovená tímto Rozhodnutím příjemcem splněna. Pokud se žádost o změnu
Rozhodnutí týká povinnosti, která nemá stanovenu konkrétní lhůtu ke svému splnění, je
příjemce povinen požádat o změnu bez zbytečného odkladu poté, co se o rozhodné skutečnosti
dozvěděl, nejpozději však před tím, než k porušení nebo nesplnění podmínky dojde. V případě
podání žádosti o změnu v souladu s tímto článkem Rozhodnutí se lhůta pro splnění dotčené
povinnosti pozastavuje do okamžiku vydání rozhodnutí o žádosti o změně (Dodatku k
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Rozhodnutí) v případech, kdy se žádosti o změnu vyhoví. Poskytovatel dotace může vyhovět i
žádosti o změnu tohoto Rozhodnutí podané po uplynutí výše uvedené lhůty 14 denní lhůty,
pokud byla žádost o změnu podána před uplynutím lhůty, ve které měla být dotčená povinnost
splněna.
5.2.

Příjemce není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z Rozhodnutí na jiný subjekt bez
předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace. Příjemce i poskytovatel dotace mají
povinnost postupovat dle ust. § 14a a násl. rozpočtových pravidel. V případě, že byla tímto
Rozhodnutím poskytnuta podpora de minimis, má příjemce, na něhož byla převedena práva
a povinnosti vyplývající z tohoto Rozhodnutí, povinnost poskytnout údaje nezbytné pro úpravu
záznamu podpory de minimis v Centrálním registru podpor malého rozsahu.

6. Článek
Povinnosti příjemce
6.1.

Obecná ustanovení

6.1.1.

Není-li dále uvedeno jinak, jsou podmínky stanovené tímto Rozhodnutím podmínkami
ve smyslu ust. § 14 odst. 4 písm. g) rozpočtových pravidel.

6.1.2.

Pokud bude před vyplacením dotace nebo její části zjištěno, že příjemce porušil povinnosti
stanovené právním předpisem, nedodržel účel dotace nebo podmínky tohoto Rozhodnutí
a jeho příloh, má poskytovatel dotace právo dotaci nebo její část dle ust. § 14e rozpočtových
pravidel nevyplatit. Poskytovatel dotace přitom musí, je-li stanoven nižší odvod za porušení
rozpočtové kázně dle ust. § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel, stanovit výši nevyplacené dotace
dle ust. §14e rozpočtových pravidel v rámci částek vypočítaných podle ust. § 14 odst. 5
rozpočtových pravidel. Za tímto účelem ve všech případech, kdy toto Rozhodnutí stanoví, jaká
část poskytnuté dotace nebude příjemci vyplacena, jedná se o stanovení nižšího odvodu za
porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel. V případech,
kdy toto rozhodnutí stanoví, že příjemci nebude vyplaceno 100 % poskytnuté dotace, bude
tak učiněno postupem dle ust. § 14e rozpočtových pravidel, přičemž jde o povinnost, pro
kterou poskytovatel dotace nestanovil nižší odvod za porušení rozpočtové kázně ve smyslu
ust. § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel.

6.1.3.

Ve všech případech, kde toto Rozhodnutí stanoví, jaká část poskytnuté dotace (případně celá
poskytnutá dotace) nebude příjemci vyplacena, platí, že pokud již k (částečnému) vyplacení
došlo a následně je zjištěno pochybení příjemce, následkem kterého by dotace nebo její část
neměla být vyplacena, uplatní poskytovatel dotace na již vyplacenou část dotace postup dle
ust. § 14f rozpočtových pravidel ve stejném rozsahu.

6.2.
6.2.1.

Informační povinnosti příjemce
Příjemce je povinen vést průběžně evidenci o své vlastnické struktuře a jejích změnách.
Příjemce je povinen na vyžádání zejména poskytovatele dotace, Platebního a certifikačního
orgánu, Auditního orgánu, Evropské komise nebo Evropského účetního dvora v požadované
lhůtě poskytnout průkazné dokumenty a informace o své vlastnické struktuře a to až
do úrovně skutečného majitele/skutečných majitelů ve smyslu ust. § 4 odst. 4 zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), ve znění pozdějších předpisů.
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6.2.2.

Povinnost dle čl. 6.2.1 věty první je povinností ve smyslu ust. § 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových
pravidel. Porušení povinnosti dle čl. 6.2.1 věty druhé bude mít za následek nevyplacení 100 %
poskytnuté dotace.

6.2.3.

Příjemce je povinen informovat poskytovatele dotace po dobu realizace a udržitelnosti
o změnách svého skutečného majitele/skutečných majitelů ve smyslu ust. § 4 odst. 4 AML
zákona, a to do 10 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Jedná se o povinnost ve smyslu ust. § 14
odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel.

6.2.4.

Příjemce je povinen informovat poskytovatele dotace po dobu realizace a udržitelnosti
o změnách ve své vlastnické struktuře, které by mohly mít vliv na velikost jeho podniku
ve smyslu Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 kterým
se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné
s vnitřním trhem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení GBER“) a to nejpozději
s podáním nejbližší žádosti o platbu. Jedná se o povinnost ve smyslu ust. § 14 odst. 4 písm.
j) rozpočtových pravidel.

6.2.5.

Příjemce je povinen poskytovatele dotace informovat po dobu realizace a udržitelnosti
o zahájeném insolvenčním řízení, a to do 5 dnů od uveřejnění vyhlášky o insolvenčním návrhu
na portálu https://isir.justice.cz. Příjemce je povinen informovat poskytovatele dotace po
dobu realizace a udržitelnosti o vstupu příjemce do likvidace, a to do 5 dnů od uveřejnění
výzvy likvidátora k přihlášení pohledávek uveřejněných na portálu https://ov.gov.cz. Příjemce
rovněž musí průběžně informovat poskytovatele dotace o vývoji insolvenčního řízení,
zejména o vydání rozhodnutí o úpadku a o vývoji likvidačního řízení.

6.2.6.

Porušení informační povinnosti dle čl. 6.2.5 bude mít za následek nevyplacení části dotace
odpovídající 2 % poskytnuté dotace.

6.2.7.

Příjemce je povinen na základě žádosti poskytovatele dotace po dobu realizace a udržitelnosti
předložit doplňující informace související s realizací Projektu a poskytnout případně
potřebnou součinnost pro účely vedení statistických přehledů a předávání dat
do informačních systémů veřejné správy.

6.2.8.

Porušení povinnosti dle čl. 6.2.7 může být postiženo odvodem za porušení rozpočtové kázně
až do výše 100 % poskytnuté dotace.

6.3.

Realizace Projektu

6.3.1.

Výstupy Projektu se musí projevit v oborech činností vymezených Výzvou v seznamu
odvětvové klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) a zároveň v oborech, které příjemce
uvedl v Žádosti o podporu.

6.3.2.

Porušení povinnosti dle čl. 6.3.1 bude mít za následek nevyplacení 100 % poskytnuté dotace.

6.3.3.

Příjemce nesmí po dobu realizace a udržitelnosti Projektu ukončit svou podnikatelskou
činnost.

6.3.4.

Porušení povinnosti dle čl. 6.3.3 bude mít za následek nevyplacení části poskytnuté dotace
odpovídající poměrné části vzhledem k době, po kterou byla podmínka plněna.

6.4.

Místo realizace Projektu a pořízený majetek
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6.4.1.

Příjemce je povinen po celou dobu realizace a udržitelnosti být vlastníkem nebo nájemcem
nemovitých věcí, kde je Projekt realizován. Poskytovatel dotace může povolit i jinou formu
zajištění místa realizace a udržitelnosti Projektu, a to postupem dle ust. § 14o rozpočtových
pravidel. Pokud Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OP PIK – zvláštní část, která tvoří
přílohu tohoto Rozhodnutí, stanoví jinak, použije se v tomto konkrétním případě ustanovení
této přílohy.

6.4.2.

Porušení povinnosti dle čl. 6.4.1 bude mít za následek nevyplacení 100 % poskytnuté dotace.

6.4.3.

Hmotný a nehmotný majetek, jehož pořizovací cena byla zahrnuta do způsobilých výdajů
Projektu, musí mít příjemce ve svém vlastnictví a nesmí tento majetek od okamžiku jeho
pořízení a po dobu realizace a udržitelnosti prodat ani jinak zcizit. Tato podmínka je
zachována, pokud dojde k obměně (obnově) uvedeného majetku minimálně ve stejném
rozsahu a příjemce o této skutečnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však při předložení
nejbližší zprávy o realizaci/udržitelnosti, informoval poskytovatele dotace prostřednictvím
MS2014+. Příjemce dále nesmí uvedený majetek po dobu realizace a udržitelnosti přemístit
mimo podporovaný region. Mimo podporovaný region rovněž nesmí být po dobu realizace a
udržitelnosti přemístěno místo realizace Projektu. Podporovaným regionem se rozumí region
NUTS II dle Sdělení Českého statistického úřadu č. 201/2007 o aktualizaci Klasifikace územních
statistických jednotek. U mobilních a přenosných předmětů se použije ustanovení bodu 1.5
Pravidel způsobilosti a publicity – obecná část, které jsou přílohou tohoto Rozhodnutí.

6.4.4.

Porušení povinnosti dle čl. 6.4.3 věty první bude mít za následek nevyplacení 100 %
poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna. Porušení povinnosti
odpovídající obměny dle čl. 6.4.3 věty druhé bude mít za následek nevyplacení 100 %
poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna v případě provedení
obměny v nižším rozsahu, v případě neinformování poskytovatele dotace bude následkem
nevyplacení části dotace odpovídající 0,1 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla
povinnost splněna. Povinnosti dle čl. 6.4.3 věty třetí je povinností dle ust. § 14 odst. 4 písm. j)
rozpočtových pravidel, pokud přemístění bylo provedeno do jiného podporovaného regionu
a nemělo by vliv na schválení Projektu k poskytnutí dotace, jinak se jedná o povinnost dle ust.
§ 14 odst. 4 písm. g) rozpočtových pravidel. Pokud by přemístění bylo provedeno zcela mimo
podporované regiony nebo by mělo vliv na schválení Projektu k poskytnutí dotace tak, že by
tento nebyl schválen k poskytnutí dotace, bude mít uvedené za následek nevyplacení 100 %
poskytnuté dotace na majetek, u kterého nebyla povinnost splněna. Povinnosti dle čl. 6.4.3
věty čtvrté jsou povinnostmi dle ust. § 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel, pokud
přemístění bylo provedeno do jiného podporovaného regionu a nemělo by vliv na schválení
Projektu k poskytnutí dotace, jinak se jedná o povinnost dle ust. § 14 odst. 4 písm. g)
rozpočtových pravidel. Pokud by přemístění bylo provedeno zcela mimo podporované
regiony nebo by mělo vliv na hodnocení Projektu, tak že by tento nebyl schválen k poskytnutí
dotace, bude mít uvedené za následek nevyplacení 100 % poskytnuté dotace.

6.4.5.

Příjemce je povinen zacházet s majetkem, jehož pořizovací cena byla zahrnuta do způsobilých
výdajů Projektu, od okamžiku jeho pořízení a po dobu realizace a udržitelnosti s péčí řádného
hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě, zcizení. Jedná se o povinnost dle
ust. § 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel. V případě jeho poškození v důsledku
okolností, které příjemce nemohl ovlivnit, nebo v případě jeho odcizení je příjemce povinen
daný majetek nahradit postupem dle čl. 6.4.3.
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6.4.6.

Porušení povinnosti dle čl. 6.4.5 věty třetí bude mít za následek nevyplacení části dotace
odpovídající poměrné části vzhledem k době, po kterou byla podmínka plněna.

6.4.7.

Příjemce nesmí od okamžiku jeho pořízení a po dobu realizace a udržitelnosti majetek
pořízený z dotace přenechat k užití jinému, není-li dále stanoveno jinak. Pokud Výzva stanoví
jinak, použije se v tomto konkrétním případě ustanovení Výzvy.

6.4.8.

Porušení povinnosti dle čl. 6.4.7 bude mít za následek nevyplacení části dotace odpovídající
100 % poskytnuté dotace na majetek, který byl přenechán k užití jinému v rozporu s čl. 6.4.7.

6.4.9.

Příjemce musí užívat majetek pořízený s účastí dotace od okamžiku jeho zařazení do užívání a
po dobu realizace a udržitelnosti k podporovaným ekonomickým činnostem dle Žádosti
o podporu.

6.4.10. Porušení povinnosti dle čl. 6.4.9 bude mít za následek nevyplacení části dotace odpovídající
100 % poskytnuté dotace na majetek, který není využíván v souladu s čl. 6.4.9.
6.4.11. K majetku pořízenému s účastí dotace nesmí být od okamžiku jeho zaúčtování a po dobu
realizace a udržitelnosti zřízen zajišťovací převod práva s výjimkou zajišťovacího převodu
práva s odkládací podmínkou, pokud bude současně dodržen čl. 6.4.3.
6.4.12. Porušení povinnosti dle čl. 6.4.11 bude mít za následek nevyplacení části dotace odpovídající
100 % poskytnuté dotace na majetek, u kterého byla porušena povinnost dle čl. 6.4.11.

6.5.

Veřejné zakázky

6.5.1.

Příjemce je povinen se při výběru dodavatele/realizaci veřejné zakázky řídit verzí Pravidel pro
výběr dodavatelů/zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které jsou účinné
v den zahájení výběrového/zadávacího řízení.

6.5.2.

Porušení povinnosti dle čl. 6.5.1 Pravidel pro výběr dodavatelů/platného a účinného znění
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude mít za následek nevyplacení
dotace nebo její části dle Kategorizace sankcí za porušení postupu zadavatele zakázek platné
v den zahájení výběrového/zadávacího řízení.

6.6.

Publicita

6.6.1.

Příjemce má povinnost zajistit publicitu prostředků strukturálních fondů v souladu s Pravidly
způsobilosti a publicity – obecná část, které jsou přílohou tohoto Rozhodnutí. Příjemce je
povinen respektovat případné výzvy poskytovatele dotace k odstranění nedostatků v oblasti
publicity a tyto ve stanoveném termínu provést.

6.6.2.

Porušení povinnosti dle čl. 6.6.1 věty první na některém z povinných nástrojů bude mít
za následek nevyplacení části dotace dle tabulky níže:

Nástroj publicity

Pochybení
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Povinné nástroje
(dočasný
billboard – po
dobu realizace
Projektu, stálá
pamětní
deska/billboard,
plakát o
minimální
velikosti A3,
informace na
internetové
stránce, pokud
taková existuje).

Číslo
vydání/aktualizace:
6/0

Logo EU (znak EU včetně všech povinných
odkazů / textů)
- název, hlavní cíl operace
- předepsaný rozměr nástroje.
V případě internetových stránek, pokud je
žadatel/příjemce vlastní, zcela chybí stručný
popis operace úměrný míře podpory, včetně
jejích cílů a zdůraznění, že je na danou
operaci poskytována finanční podpora od
Unie.
Logo EU (znak EU včetně všech povinných
odkazů / textů).
V případě internetových stránek, pokud je
žadatel/příjemce vlastní, je chybně nastaven
stručný popis operace úměrný míře podpory,
včetně jejích cílů a zdůraznění, že je na danou
operaci poskytována finanční podpora od
Unie.
Je uvedeno nadbytečné logo.

Platnost od:
12. 5. 2020

Chybí zcela

1,2 %

Je uvedeno
chybně

0,8 %

Je uvedeno
nadbytečně

0,1 %

V případě zjištění více pochybení v rámci každého jednotlivého povinného nástroje nedochází
ke sčítání nevyplácených částí dotace a bude nevyplacena část dotace odpovídající nejzávažnějšímu
pochybení. Maximální výše nevyplacené části poskytnuté dotace činí 1 mil Kč.
6.6.3.

Porušení povinnosti dle čl. 6.6.1 věty první na některém z nepovinných nástrojů bude mít
za následek nevyplacení části dotace dle tabulky níže:
Nástroj publicity

Nepovinné nástroje
(komunikační nástroje a
aktivity nespadající do
povinných nástrojů)

Pochybení
Logo EU
(znak EU včetně všech povinných
odkazů / textů).
Logo EU (znak EU včetně všech
povinných odkazů / textů).

Úroveň
pochybení
Chybí zcela

Je uvedeno
chybně

Výše sankce
z poskytnuté
dotace
0,6 %

0,4 %

V případě zjištění více pochybení v rámci každého jednotlivého nepovinného nástroje nedochází
ke sčítání nevyplácených částí dotace a bude nevyplacena část dotace odpovídající nejzávažnějšímu
pochybení. Maximální výše nevyplacené části poskytnuté dotace činí 1 mil Kč.
6.7.
6.7.1.

Zprávy o realizaci a udržitelnosti Projektu
Příjemce je povinen předkládat poskytovateli dotace prostřednictvím informačního systému
pravdivé a úplné informace o průběhu realizace Projektu a údaje nutné pro sledování hodnot
indikátorů a umožnit tak poskytovateli průběžné sledování vývoje a přínosů Projektu.
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6.7.2.

Příjemce je povinen u více etapových projektů předkládat poskytovateli dotace informace
o realizaci Projektu prostřednictvím zpráv o průběhu realizace. Termíny pro předkládání zpráv
o průběhu realizace uvedené v Harmonogramu zpráv v informačním systému jsou
pro příjemce doporučené. Zpráva předkládaná při poslední etapě Projektu musí obsahovat
závěrečné vyhodnocení Projektu včetně uvedení dosažených hodnot indikátorů povinných
k naplnění a povinných k výběru. Předložení zpráv je povinností dle ust. § 14 odst. 4 písm. j)
rozpočtových pravidel.

6.7.3.

Příjemce je povinen předkládat poskytovateli po ukončení Projektu zprávy obsahující údaje
o vývoji indikátoru/ů. Termíny pro předkládání zpráv po ukončení Projektu jsou uvedeny
v Harmonogramu zpráv v informačním systému a jsou pro příjemce závazné. Příjemce je
povinen podávat tyto zprávy ve struktuře dle informačního systému a spolu s nimi musí
příjemce dodat i přílohy stanovené tímto Rozhodnutím a jeho přílohami. Příjemce může
prostřednictvím informačního systému požádat ve smyslu ust. §14o rozpočtových pravidel
o prodloužení lhůty k podání této zprávy v souladu s čl. 5.1 tohoto Rozhodnutí. Lhůta může
být prodloužena maximálně o 20 pracovních dní.

6.7.4.

Porušení povinnosti dle čl. 6.7.3 bude postiženo sníženým odvodem za porušení rozpočtové
kázně dle ust. § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel ve výši 0,1 % z poskytnuté dotace za každý
jednotlivý případ.

6.8.

Účetnictví a archivace

6.8.1.

Příjemce je povinen ve smyslu čl. 140 Nařízení Evropského parlamentu a rady č. 1303/2013
ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském
námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Obecné nařízení“) uchovávat veškerou komunikaci a účetní doklady
související s realizací a udržitelností Projektu, a to minimálně po dobu deseti let následujících
po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí
3 let od uzávěrky OPPIK. O uzávěrce programu bude příjemce ze strany poskytovatele dotace
informován.

6.8.2.

Porušení povinnosti dle čl. 6.8.1 bude postiženo sníženým odvodem za porušení rozpočtové
kázně dle ust. § 14 odst. 5 rozpočtových pravidel až do výše odpovídající částce dotace, která
byla vyplacena na základě dokladů, u nichž není archivace řádně zajištěna.

6.8.3.

Příjemce je povinen vést účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon
o účetnictví“) nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
V případě daňové evidence musí každý doklad splňovat předepsané náležitosti účetního
dokladu ve smyslu ust. § 11 odst. 1 (s výjimkou písm. f)) zákona o účetnictví. Všechny doklady
v účetnictví nebo daňové evidenci musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a
průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.

6.8.4.

Porušení povinnosti dle čl. 6.8.3 bude mít za následek nevyplacení až 100 % poskytnuté dotace
na způsobilé výdaje, u nichž nebyly povinnosti dle čl. 6.8.3 splněny.
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6.8.5.

Příjemce je povinen účtovat o majetku, příjmech (pokud jsou příjmy uvedeny v rozpočtu
v tomto Rozhodnutí) a výdajích souvisejících s Projektem na zvláštních analytických účtech.
Účtování příjemce provádí se stejným analytickým znakem u všech aktuálních účtů Projektu,
na zvláštních analytických účtech, střediscích, činnostech, zakázkách apod. Případně provádí
příjemce účtování jiným vhodným způsobem tak, aby bylo průkazné, zda konkrétní výdaj je či
není vykazován na Projekt. Pokud příjemce vede daňovou evidenci, je povinen zajistit
podřízenou evidenci, ve které budou rozlišeny výdaje s konkrétní vazbou na Projekt.

6.8.6.

Porušení povinnosti dle čl. 6.8.5 bude mít za následek nevyplacení až 100 % poskytnuté dotace
na způsobilé výdaje, u nichž nebyly povinnosti dle čl. 6.8.5 splněny.

6.8.7.

Příjemce musí být schopen kdykoliv po dobu realizace a udržitelnosti a dále po dobu
uvedenou v čl. 6.8.1 předložit poskytovateli dotace, kontrolním a auditním orgánům daňovou
evidenci či účetnictví Projektu. Příjemce musí poskytovateli dotace, kontrolním a auditním
orgánům rovněž poskytnout úplné a pravdivé informace a doklady související s realizací
Projektu, musí jim umožnit přístup k nemovitým věcem a vstup do nemovitých věcí, v nichž
probíhá/probíhala realizace Projektu, k podpořené infrastruktuře a majetku a musí jim
poskytnout potřebnou součinnost.

6.8.8.

Porušení povinnosti dle čl. 6.8.7 bude mít za následek nevyplacení až 100 % poskytnuté dotace
na způsobilé výdaje, u nichž nebyly povinnosti dle čl. 6.8.7 splněny.

6.9.

Čerpání dotace

6.9.1.

Dotace bude příjemci vyplácena zpětně na základě předložených způsobilých výdajů Projektu,
které jsou uvedeny ve schváleném rozpočtu Projektu.

6.9.2.

Na téže způsobilé výdaje Projektu podpořeného z Operačního programu podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost nesmí příjemce čerpat jinou veřejnou podporu podle článku 107
odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, podporu z prostředků Unie, které centrálně
spravují orgány, agentury, společné podniky a jiné subjekty Unie a která není přímo
ani nepřímo pod kontrolou členských států, a ani podporu v režimu de minimis. Příjemce
rovněž nesmí na způsobilé výdaje Projektu čerpat podporu z jiného fondu nebo nástroje Unie,
případně téhož fondu, ale jiného programu ve smyslu čl. 65 Obecného nařízení.

6.9.3.

Výdaj, u kterého bude zjištěn souběh podpor dle čl. 6.9.2, je považován za nezpůsobilý výdaj
a nebude z OP PIK proplacen, případně bude požadováno jeho úplné vrácení postupem
dle ust. § 14f odst. 3 rozpočtových pravidel.

6.9.4.

Příjemce je povinen předkládat žádost/i o platbu elektronicky prostřednictvím MS2014+
a postupovat dle pokynů uvedených v informačním systému.

6.9.5.

Příjemce musí podat závěrečnou žádost o platbu do 2 měsíců ode dne plánovaného ukončení
Projektu uvedeného v čl. 3.4.

6.9.6.

Porušení povinnosti uvedené v čl. 6.9.5 vzniklé z důvodů na straně příjemce bude mít
za následek nevyplacení části dotace odpovídající 2 % z poskytnuté dotace za každý započatý
měsíc zpoždění, maximálně však, pokud došlo ke zpoždění v podání do 6 měsíců, zpoždění
v podání od 6 měsíců včetně bude mít za následek nevyplacení 100 % poskytnuté dotace.
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Příjemce je povinen postupovat při podání žádosti o platbu a jejích příloh rovněž dle pokynů
zprostředkujícího subjektu a poskytovatele dotace a dle jejich pokynů a v souladu s tímto
Rozhodnutím a jeho přílohami případně žádost o platbu upravit. Příjemce je zejména povinen
odstranit z žádosti o platbu všechny nezpůsobilé výdaje, řádně doložit všechny způsobilé
výdaje a upravit ostatní nedostatky, na které ho upozorní projektový manažer, a to ve lhůtě
20 pracovních dní od okamžiku, kdy je do informačního systému poprvé vloženo ze strany PM
upozornění na nutnost opravy žádosti o platbu. Lhůta k opravě žádosti o platbu může být
prodloužena.

6.10. Indikátory
6.10.1. Příjemce je povinen splnit indikátor/y povinný/é k naplnění (dále jen „indikátor“) a to k datu
dle čl. 3.4, nestanoví-li tabulka níže jiný termín pro jejich splnění. Dosažení splnění cílové
hodnoty indikátoru je příjemce povinen doložit.
Číslo a název indikátoru

Jednotky

Datum cílové
hodnoty
(pokud
je
jiné
než
datum
plánovaného
ukončení
Projektu
uvedené v čl.
3.4)

Cílová
hodnota

Chyba!
Záložka není
definována.

6.10.2. Definice indikátoru je obsažena v Pravidlech pro žadatele a příjemce dotace z OPPIK – zvláštní
část, která jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
6.10.3. Nedodržení povinnosti dle čl. 6.10.1 bude mít za následek nevyplacení dotace nebo její části,
či vrácení dotace dle § 14f rozpočtových pravidel dle tabulky níže:
Míra naplnění indikátoru
matematicky na celá čísla)
96 – 100 %
85 – 95 %
75 – 84 %
50 – 74 %
40 – 49 %
méně než 40 %

(zaokrouhluje

se

Procento poskytnuté dotace, které nebude příjemci
vyplaceno
0 %, indikátor se považuje za splněný
20 %
30 %
45 %
60 %
100 %

Uvedená tabulka platí za předpokladu, že povaha indikátoru umožňuje jeho procentní naplnění nebo je
jeho cílová hodnota vyšší než 1. Pokud je indikátor z povahy věci takový, že je pouze buď zcela splněn,
nebo splněn není nebo jeho cílová hodnota je rovna jedné, platí při jeho nesplnění nevyplacení 100 %
poskytnuté dotace. Poskytovatel bude vždy posuzovat reálné, fyzické naplnění indikátoru a výsledku
Projektu. V případech, kdy případné pochybení příjemce týkající se splnění indikátoru nebude mít vliv
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na jeho reálné, fyzické naplnění, bude toto pochybení mít za následek nevyplacení části dotace
odpovídající 1 % poskytnuté dotace.
Pokud je dle čl. 6.10.1 příjemce povinen naplnit více různých druhů výstupů v rámci jednoho
indikátoru, bude případné nevyplacení dotace či její části provedeno dle tabulky výše, procentní
nevyplacení části poskytnuté dotace se však v takovém případě nevztahuje na celou poskytnutou
dotaci, ale bude vypočítáno z poskytnuté dotace odpovídající způsobilým výdajům nutným pro splnění
daného druhu výstupu.

6.11. Rozpočet
«Kod »

«Kod »

«Kod »

«Kod »

6.12. Další povinnosti příjemce a podmínky realizace Projektu
6.12.1. Příjemce nesmí po dobu realizace a udržitelnosti zaniknout s likvidací a nesmí být rozhodnuto
o prohlášení konkurzu na jeho majetek.
6.12.2. Porušení povinnosti dle čl. 6.12.1 bude mít za následek nevyplacení 100 % poskytnuté dotace.
6.12.3. Příjemce je při realizaci Projektu povinen dodržovat politiky Evropské unie, zejména pravidla
hospodářské soutěže a veřejné podpory, principy udržitelného rozvoje a prosazování rovných
příležitostí.
6.12.4. Příjemce je povinen zavázat své dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které
obsahují číslo Projektu. V odůvodněných případech je příjemci umožněno, aby doklady označil
číslem Projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.
6.12.5. Příjemce je povinen informovat poskytovatele dotace o jakýchkoliv kontrolách a auditech
prováděných v souvislosti s Projektem. Příjemce je dále povinen poskytnout na vyžádání
poskytovateli dotace a kontrolním a auditním orgánům veškeré informace a výsledky těchto
kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech. Jedná se o povinnosti dle ust.
§ 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel.
6.12.6. Ve všech případech, kdy toto Rozhodnutí stanoví, že příjemce je povinen k jakékoliv etapové
žádosti o platbu doložit určité dokumenty, platí následující. Příjemce je povinen předkládat
tyto dokumenty spolu s prvním podáním dané žádosti o platbu. Doložení dokumentů spolu
s prvním podáním dané žádosti o platbu je povinnost dle § 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových
pravidel. Nebudou-li dokumenty doloženy spolu s prvním podáním dané žádosti o platbu, je
příjemce povinen je doložit v rámci následných oprav dané žádosti o platbu. V případě
nedoložení uvedených dokumentů ani v rámci oprav dané žádosti o platbu se jedná
o porušení povinnosti dle ust. §14 odst. 4 písm. g) rozpočtových pravidel a příjemci nebude
vyplacena část dotace odpovídající 100 % dotace za danou etapu Projektu, není-li dále
uvedeno jinak.
6.12.7. Ve všech případech, kdy toto Rozhodnutí stanoví, že příjemce je povinen k poslední žádosti o
platbu doložit určité dokumenty, platí následující. Příjemce je povinen předkládat tyto
dokumenty spolu s prvním podáním poslední žádosti o platbu. Doložení dokumentů spolu
s prvním podáním poslední žádosti o platbu je povinnost dle § 14 odst. 4 písm. j) rozpočtových
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pravidel. V případě doložení těchto dokumentů v rámci oprav dané žádosti o platbu za
předpokladu, že tyto mohly fakticky být předloženy již k jejímu prvnímu podání (s ohledem na
datum jejich vzniku) a splňovaly případné podmínky v tomto Rozhodnutí uvedené (datum
vydání, právní moci apod.), platí, že byla porušena podmínka dle ust. § 14 odst. 4 písm. j)
rozpočtových pravidel. V případě doložení uvedených dokumentů v rámci oprav dané žádosti
o platbu za předpokladu, že nemohly fakticky být předloženy již k jejímu prvnímu podání (s
ohledem na datum jejich vzniku) nebo nesplňovaly případné podmínky v tomto Rozhodnutí
uvedené (datum vydání, právní moci apod.), platí, že byla porušena podmínka dle § 14 odst.
4 písm. g) rozpočtových pravidel a příjemci nebude vyplacena část dotace odpovídající 0,1 %
poskytnuté dotace. V případě nedoložení uvedených dokumentů ani v rámci oprav dané
žádosti o platbu nebude příjemci vyplaceno 100 % poskytnuté dotace, není-li dále uvedeno
jinak.
6.12.8. Při nesplnění více článků tohoto Rozhodnutí se jednotlivé sankce sčítají. Celková výše dotace
nevyplacená ze strany poskytovatele dotace dle ust. §14e rozpočtových pravidel může
v součtu dosáhnout maximálně takové částky, která byla v rámci Projektu schválena
k proplacení.
6.13. Spolupráce – klastry
6.13.1. Příjemce je povinen umožnit přístup do provozoven klastru a k jeho zařízením a činnostem
více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek. Podniky, které financovaly
alespoň 10 % investičních nákladů na inovační klastr, mohou získat přednostní přístup se
zvýhodněnými podmínkami. Tento přístup musí být přiměřený příspěvku daného podniku na
investiční náklady a tyto podmínky musí být zveřejněny, aby nedocházelo k nadměrné
kompenzaci.
6.13.2. Porušení povinnosti dle čl. 6.13.1 bude mít za následek nevyplacení 100 % poskytnuté dotace.
6.13.3. Podpora je poskytována výhradně právnické osobě, která inovační klastr provozuje ve smyslu
čl. 27 Nařízení GBER. Příjemce je povinen zajistit, aby poplatky účtované za využívání zařízení
daného klastru pořízeného s účastí dotace a podílení se na jeho činnostech odpovídaly tržní
ceně nebo odrážely příslušné náklady klastru. Výstup Projektu včetně vzniklých práv
duševního vlastnictví musí být ve vlastnictví příjemce.
6.13.4. Porušení povinnosti dle čl. 6.13.3 bude mít za následek nevyplacení 100 % poskytnuté dotace.
6.13.5. Příjemce je povinen zajistit, aby v případě podporované aktivity Kolektivní výzkum dle Výzvy
podpořená činnost zcela spadala do kategorie průmyslového výzkumu a/nebo
experimentálního vývoje dle čl. 25 Nařízení GBER.
6.13.6. Porušení povinnosti dle čl. 6.13.5 bude mít za následek nevyplacení 100 % poskytnuté dotace.
6.13.7. Příjemce je rovněž povinen zajistit, aby nebyl jediným uživatelem výsledků Projektu. Příjemce
tuto skutečnost doloží nejpozději k datu prvního podání poslední žádosti o platbu smlouvou
o využití práv duševního vlastnictví s min. 3 uživateli (MSP) za každý podprojekt zařazený do
indikátorů. Uživatelé se mohou lišit od plánovaných uživatelů doložených při podání žádosti
o podporu.
6.13.8. Příjemce je povinen poskytnout výsledky Projektu všem zájemcům za běžných
nediskriminujících podmínek. Není povoleno exkluzivní využití výsledků pro jeden nebo více
subjektů.
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6.13.9. Porušení povinnosti dle bodu 6.13.8 bude mít za následek nevyplacení 100 % poskytnuté
dotace.
6.13.10. Příjemce je povinen zajistit, aby po dobu realizace a udržitelnosti Projektu měl ve svých
stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení
konkurenceschopnosti. Dále je příjemce po uvedenou dobu povinen zajistit, aby členem
klastru byla alespoň jedna organizace pro výzkum a šíření znalostí. Pro účely splnění této
podmínky se za člena tohoto typu považuje i organizace pro výzkum a šíření znalostí, je-li vztah
založen na základě písemné smlouvy a tento člen má hlasovací právo. Dále musí příjemce po
uvedenou dobu zajistit, aby klastr byl složen z minimálně 15 na sobě nezávislých členů a
členem klastru bylo minimálně 10 malých a středních podniků splňujících definici MSP v
případě nezralého klastru, 15 v případě rozvinutého klastru a 20 v případě excelentního
klastru, dále aby tento klastr byl otevřeným uskupením, které je za nediskriminačních
podmínek otevřeno i novým členům; byl transparentně řízeným uskupením, tj. aby minimálně
společné projekty klastru a jejich náklady byly schvalovány nadpoloviční většinou všech členů
klastru v souladu se stanovami/společenskou smlouvou/zakladatelskou listinou. Každý člen
klastru musí mít pro účely hlasování 1 hlas. Příjemce je rovněž povinen zajistit, aby byl veškerý
klastrem vytvořený zisk z Projektu reinvestován do aktivit klastru a aby tento klastr splňoval
definici malého a středního podnikatele dle přílohy I Nařízení GBER.
6.13.11. Porušení povinnosti dle čl. 6.13.10 bude mít za následek nevyplacení části dotace odpovídající
20 % poskytnuté dotace.
6.13.12. U aktivity Kolektivní výzkum dle Výzvy bude poskytovatel dotace/zprostředkující subjekt
posuzovat naplnění cílové hodnoty indikátoru u každého podprojektu jednotlivě.
6.13.13. Příjemce je povinen spolu s prvním podáním žádostí o platbu za každou etapu předložit
Průběžné etapové zprávy za jednotlivé podprojekty v případě realizace Projektu v aktivitě
Kolektivní výzkum dle Výzvy. Příjemce je dále povinen spolu s prvním podáním poslední
žádosti o platbu předložit Závěrečnou zprávu za jednotlivé podprojekty v aktivitě Kolektivní
výzkum dle Výzvy. Šablona průběžných etapových a závěrečných zpráv je součástí Pravidel
pro žadatele a příjemce z OP PIK – zvláštní část. Dále je příjemce povinen předložit smlouvou
o využití práv duševního vlastnictví s min. 3 uživateli (MSP) za každý podprojekt. Závěrečná
zpráva o řešení Projektu a dosažených výsledcích bude posouzena v rámci oponentního řízení.
Příjemce je povinen zorganizovat oponentní řízení za účasti poskytovatele dotace a externích
oponentů na vlastní náklady.
6.13.14. Příjemce je povinen spolu s prvním podáním poslední žádosti o platbu v případě realizace
Projektu v rámci aktivity Sdílená infrastruktura/Internacionalizace/Rozvoj dle Výzvy předložit
závěrečnou zprávu Projektu dle šablony, která je součástí Pravidel pro žadatele a příjemce z
OP PIK – zvláštní část.
6.13.15. Podpora na poradenské služby podle článku 18 Nařízení GBER nesmí směřovat na služby,
které nemají charakter stálé nebo pravidelné činnosti ani nesouvisejí s obvyklými provozními
náklady podniku na služby jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby
nebo reklama. Výdaje vzniklé v rozporu s předchozí větou budou považovány za nezpůsobilé.
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HLAVA III. – OSTATNÍ USTANOVENÍ
7. Článek
Veřejná podpora
7.1.

Dotace je poskytnuta v souladu s nařízením GBER./Dotace je poskytnuta v souladu s Nařízením
de minimis./Dotace je poskytnuta v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací 2014/C 198/1./Dotace je poskytnuta mimo režim veřejné podpory/Dotace je
poskytnuta na základě Rozhodnutí Komise ze dne (datum) s číslem (číslo pod kterým bylo
oznámeno.

7.2.

Příjemce je vždy povinen vrátit bez zbytečného odkladu příslušnou část vyplacené dotace, pokud
tato byla vyplacena v rozporu s pravidly veřejné podpory podle předchozího článku a je tudíž
shledána jako protiprávní. O navrácení rozhodne poskytovatel buď na základě rozhodnutí
Evropské Komise o protiprávní veřejné podpoře, z vlastního podnětu nebo z podnětu
kontrolních a auditních orgánů, a to bez ohledu na to, zda došlo k zavinění ze strany příjemce
nebo poskytovatele dotace. Pokud poskytovatel rozhodne o navrácení podpory a nedošlo-li
k vyplacení celé částky poskytnuté dotace, nebude dosud nevyplacená část dotace příjemci
vyplacena. Navrácením se rozumí navrácení relevantní částky poskytovateli dotace nebo jinému
subjektu, který je zprostředkovatelem pro tzv. konečné příjemce, anebo uhrazením částky
představující kompenzaci za vzniklou výhodu u příjemce či konečného příjemce tak, aby tato
výhoda bydla odstraněna.

7.3.

Příjemce je povinen po celou dobu realizace a udržitelnosti Projektu dodržovat pro něj relevantní
a závazná ustanovení předpisů uvedených v čl. 7.1.

8. Článek
Další ustanovení
8.1.

Pozastavení proplácení dotace

8.1.1.

Poskytovatel dotace pozastaví proplácení dotace, pokud bude u příjemce zjištěno zahájení
insolvenčního řízení a to až do doby, kdy bude toto insolvenční řízení pravomocně skončeno,
aniž by byl prohlášen konkurs na jeho majetek. Poskytovatel dotace může ve výjimečném
případě situaci posoudit jako tzv. šikanózní insolvenční návrh a pokračovat v proplácení dříve,
než bude insolvenční řízení pravomocně skončeno.

8.1.2.

Poskytovatel dotace pozastaví proplácení dotace, pokud příjemce nebude při podání žádosti
o platbu postupovat dle pokynů zprostředkujícího subjektu/poskytovatele dotace a dle jeho
pokynů případně žádost o platbu neupraví ve smyslu čl. 6.9.7, a to až do doby zjednání
nápravy.

8.1.3.

Poskytovatel dotace pozastaví proplácení dotace, pokud příjemce na vyžádání neposkytl
doplňující údaje a informace související s poskytnutou dotací a realizací Projektu, a to až
do doby zjednání nápravy.

8.1.4.

Poskytovatel dotace pozastaví proplácení dotace, pokud příjemce neumožnil v plném rozsahu
poskytovateli dotace nebo jiným kontrolním orgánům provedení kontroly realizace Projektu
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v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a zákonem č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to až do doby zjednání nápravy. Poskytovatel
dotace rovněž pozastaví proplácení dotace, pokud příjemce poskytovateli dotace nebo jiným
kontrolním orgánům neposkytl potřebné informace a doklady související s realizací Projektu,
neumožnil jim vstup do objektů a na pozemky související s realizací Projektu, a to až doby
zjednání nápravy.
8.1.5.

Poskytovatel dotace pozastaví proplácení dotace, pokud u příjemce dojde k zahájení trestního
stíhání souvisejícího s poskytnutou dotací, a to až do doby jeho pravomocného skončení.

HLAVA IV. – ZÁVĚREČNÁ ČÁST

9. Článek
Seznam příloh k Rozhodnutí
9.1.

Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část (č. j. … ze dne ….)

9.2.

Pravidla pro výběr dodavatelů (účinné v den zahájení výběrového řízení či objednávky zboží,
služeb nebo stavebních prací, pokud výběrové řízení nebylo zahájeno)

9.3.

Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení
rozpočtové kázně (platná v den zahájení výběrového řízení či objednávky zboží, služeb nebo
stavebních prací, pokud výběrové řízení nebylo zahájeno)

9.4.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OPPIK – obecná část ( č.j. … ze dne …. )

9.5.

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z OPPIK – zvláštní část (dle č. j. … ze dne … )

9.6.

Kategorizace typu změn Projektu

9.7.

Etapizace projektu

9.8.

Příloha č. 2 Vymezení způsobilých výdajů

9.9.

další dokumenty dle uvážení PO (Vymezení způsobilých výdajů, Příručka způsobilých výdajů,
Rozpočet, Smlouva o spolupráci, seznam partnerů projektu, rozpočet…)

Poučení
Proti Rozhodnutí poskytovatele není přípustné odvolání ani rozklad. Obnova řízení se nepřipouští.
Přezkumné řízení se nepřipouští, s výjimkou postupu podle § 153 odst. 1 písm. a) správního řádu.
Toto Rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení.
V Praze, dne……………………
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Za Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ředitel odboru
……………………………………
…………………………………
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