
Sazebník sankcí za porušení dotačních pravidel projektu s evidenčním číslem 
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005162  a s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění 

domácností v Jihomoravském kraji II“  

Verze 1, na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje č. 2255/17/R31 ze dne 31.08.2017. 

č. Porušení Sankce 

1. 

Nedosažení předmětu a účelu 
smlouvy dle čl. III. odst. 1 a 2 
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace (dále jen „smlouva“) 

Za nedosažení předmětu a účelu smlouvy je 
považováno i nedodržení závazných podmínek 
uvedených v Dotačním programu na výměnu kotlů 
v Jihomoravském kraji II (verze č. 1, výzva č. 1, 
platného ke dni 14.09.2017, dále jen „dotační 
program“), které přímo souvisí s řádným a plným 

dosažením předmětu a účelu – např. nákup 
akumulační nádoby o minimálním požadovaném 
objemu v případě kotlů na tuhá paliva apod. Za toto 
porušení se uplatní sankce ve výši 100 % dotace1. 

2. 

Porušení povinnosti uvedené v čl. 

VI. odst. 5 smlouvy – odevzdání 
nekompletního finančního 
vyúčtování 

Sankce za toto porušení je stanovena ve výši 1 % 
dotace, a to v případě, že konečný uživatel nebude 
schopen ani po opakovaných výzvách odevzdat 
kompletní finanční vyúčtování a v případě, že 
chybějící součást finančního vyúčtování 
neznemožňuje posouzení dosažení předmětu a účelu 
smlouvy dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 
V případě odevzdání všech součástí finančního 
vyúčtování, avšak s nedostatky, tedy v nesprávné či 
neúplné podobě, a to i po opakovaných výzvách lze 
toto považovat dle typu dokumentu a povahy 
nedostatku taktéž za odevzdání nekompletního 
finančního vyúčtování.  

3. 

Porušení povinnosti uvedené v čl. 

VI. odst. 5 smlouvy – pozdní 
odevzdání, neodevzdání finančního 
vyúčtování2 
 

Sankce za toto porušení je stanovena ve výši 1 % 
dotace, pokud konečný uživatel doručí poskytovateli 
finanční vyúčtování projektu nejpozději do 20 
pracovních dnů od uplynutí data pro odevzdání 
finančního vyúčtování dle čl. VI. odst. 5 smlouvy. 
V případě neodevzdání finančního vyúčtování ani ve 
výše uvedené lhůtě se uplatní sankce ve výši 100 % 
dotace. 

4. 
Porušení povinnosti uvedené v čl. 
VI. odst. 6 smlouvy v době realizace 

Sankce ve výši 1 – 100 % dotace. 

5. 

Porušení povinnosti uvedené v čl. 
VI. odst. 9 smlouvy v případě 
veřejnosprávní kontroly realizace na 
místě 

Sankce bude stanovena dle povahy porušení 
v rozsahu 1 – 100 % dotace. 

6. Porušení povinnosti uvedené v čl. V. Sankce ve výši 1 – 100 % dotace. 

                                                      
1 Dle článku II. odst. 2 smlouvy a článku II. odst. 4 smlouvy.  
2 Finanční vyúčtování lze převzít oproti potvrzení o převzetí pouze, obsahuje-li formulář Finanční vyúčtování 
dílčího projektu.   



odst. 2 smlouvy v době realizace 

7. 
Porušení povinnosti uvedené v čl. 
VI. odst. 8 smlouvy v době realizace 

Sankce ve výši 1 – 100 % částky dotace dle povahy 
porušení.  

8. 

Neoprávněný výdaj – výdaj, který 
nebyl uznán jako způsobilý dle 
pravidel dotačního programu (např. 
výdaj nad rámec schváleného 
rozpočtu, časově nezpůsobilý výdaj, 
neprůkazný výdaj apod.). 

Sankce ve výši 100 % neoprávněného výdaje. 

 

 


