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Pondělí 

• Projekt pro OPPI, způsobilé výdaje 50 mil Kč, dotace 50 %  

• „My se v tom ale nevyznáme!“ 

• „MPO rozhodlo, že Váš projekt lze schválit pro spolufinancování ze strany Evropského 

společenství a státního rozpočtu ČR“…“a vyzývá k podpisu podmínek pro poskytnutí 

dotace“…“stanou se součástí rozhodnutí“. 14 stran 

• Součástí šest zvláštních pravidel (publicita, výběr dodavatelů, způsobilost výdajů…) – viz 

www.mpo.cz, verze dle čj. 28726/11/08100, 31688/12/61100, 35815/12/61100… 44 stran 

• Čestné prohlášení: příjemci je znám právní rámec daný nařízeními 1080/2006 a 1083/2006, 

800/2008 a 1998/2006, zákonem č. 218/2000 Sb., a navazujícími prováděcími předpisy, 

zákonem č. 320/2001 Sb., č. 552/1991 Sb., č. 137/2006 Sb., usnesením vlády č. 678/2003 

(!), vše ve znění pozdějších předpisů. Není podnikem v obtížích [dle Sdělení Komise 

2004/C 244/02, resp. nařízení Komise (ES) č. 800/2008] 

• „Co to je?!“ (Právní memo do tří dnů za 80 000 Kč) 

• Mj. aplikace ZVZ na dotovaného zadavatele, postavení investorů x státu při úpadku 

příjemce v době stálosti operací, odpovědnost statutárních orgánů za nepodání 

insolvenčního návrhu 
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Úterý 

• Interní koordinační schůzka k finančním nástrojům 

• Dotváření pravidel COCOFy a handbooks 

• První dvě rozhodnutí k režimu státní podpory: 2011 

• ZVZ: jediný zájemce, tendry na UDF úvěry pro města 

• EIB – HF („účty podřízené státní pokladně“), aplikace minimálních postupů pro zadávání zakázek 

pro konečné uživatele,… 

• Produkt pro pionýry a nadšence 
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Středa 

• Dopoledne 

• Nominační rada Zákonroku.cz: novela ZVZ zákonem i paskvilem 

• Odpoledne 

• Audit operací 

• Kopie výpisu z OR starší 90 dní (dle ZVZ/dle závazných postupů) 

• Pojistka doložená až před podpisem smlouvy 

• Soft projekty (50 % za kreativní úroveň, odůvodnění: „Návrh nejhezčí a úroveň nejvyšší“) 

• Trestněprávní odpovědnost (tr.č. dotační podvod, porušování předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, 

sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, poškozování finančních zájmů EU,…, tr.pr. odpovědnost 

příjemců, RR). 

• Soudní ochrana 

• Při posuzování projektů 

• Při činnosti orgánů OP 

• Příjemců vůči orgánům OP 
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Čtvrtek 

• Statutární audit, klientská schůzka 

• Finanční korekce, penále, prominutí poloviny (40 mil Kč) 

• „Vše je OK, stát to přece kryje“ 
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Pátek 

• Schůzka 9h 

• Konflikt zájmů 

• Obec žádá o dotaci v rámci ROP. Místostarosta této obce (a člen Výboru RR) spolurozhodoval o schválení 

dotace pro obec, aniž by o souběhu těchto funkcí před hlasováním informoval. Etický kodex členů Výboru 

obecně v takových situacích vylučuje střet zájmů. Vliv na platnost rozhodnutí? Obecná otázka střetu zájmů 

při souběhu veřejných funkcí? 

• Schůzka 11h 

• Finanční nástroje 

• Může RR založit dceřinou společnost – FRM? Státní správa vs. samospráva? 

• Odpoledne 

• „Kraje za chyby v ROPu SZ platit nebudou!“ „Stát taky ne!“ 
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Co s tím 

• Objem a srozumitelnost předpisů, ČR i EU  

• Státní podpora, veřejné zakázky, výkon veřejné správy  

• Jednoznačná a osobní odpovědnost 

 

Evropské fondy: jak předcházet rizikům podvodů a zneužívání 



Děkuji za pozornost 



Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením 

omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem 

představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis 

právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a 

jejích členských firem je uveden na adrese 

www.deloitte.com/cz/onas. 

 

© 2013 Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář  

Ambruz & Dark, advokáti, s.r.o. je advokátní kancelář spolupracující 

s advokátní kanceláří Deloitte Legal. Díky vysokému standardu 

poskytovaných právních služeb a expertnímu, jazykovému, 

personálnímu i technologickému zázemí, patří mezi nejprestižnější 

advokátní kanceláře v České republice. Kancelář má své pobočky 

v Praze, Brně a Ostravě a v současné době zastupuje množství 

klientů z České republiky i zahraničí. 
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