
           
 

Upozornění pro příjemce dotace z Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 

 

S platností od 1. 5. 2020 upozorňujeme příjemce dotace z Operačního programu Rybářství 

2014 – 2020 (dále jen „OP Rybářství“), že v případě zásahu vyšší moci či mimořádného 

opatření v souvislosti s pandemií1 může ředitel odboru Řídicí orgán OP Rybářství na 

žádost příjemce dotace povolit posečkání úhrady částky určené k vrácení dotace či její části, 

popřípadě rozložení její úhrady na splátky.  

Žádost o posečkání úhrady musí Řídicí orgán OP Rybářství obdržet před zasláním výzvy 

k vrácení dotace či její části dle § 14 f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech (dále jen „Výzva“ a „rozpočtová pravidla“), kterou poskytovatel dotace, Řídicí 

orgán OP Rybářství, zasílá příjemci dotace, pokud se na základě kontrolního zjištění 

důvodně domnívá, že příjemce dotace v přímé souvislosti s ní  

a) porušil povinnost stanovenou právním předpisem, s výjimkou povinnosti podle § 14 
odst. 4 písm. j) rozpočtových pravidel,  

b) nedodržel účel dotace, nebo  

c) porušil jinou podmínku, za které byla dotace poskytnuta a u které nelze vyzvat k 
provedení opatření k nápravě podle § 14f odstavce 1 rozpočtových pravidel.  

Tzn., že v případě, kdy příjemce dotace obdrží Zprávu o auditu operace s vyčíslenými 

nezpůsobilými výdaji od Auditního orgánu Ministerstva financí nebo Protokol o kontrole ex – 

post, resp. Protokol z cílené kontroly ex – post od Státního zemědělského intervenčního 

fondu, v rámci níž bude uvedeno pochybení, které bude mít dopad na výši poskytnuté 

dotace, bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od obdržení finální Zprávy o auditu 

operace/Protokolu o kontrole, doručí elektronickou/písemnou žádost do datové schránky 

nebo na poštovní adresu poskytovatele dotace. 

Žádost musí obsahovat zdůvodnění žádosti, včetně návrhu termínu posečkání či termíny 

splátkového kalendáře. Výše dotace, kterou má příjemce dotace vrátit poskytovateli dotace, 

se vypočítá následovně: 

a) Zjištění ve Zprávě o auditu operace 

Výše vratky = míra spolufinancování*nezpůsobilé výdaje v Přehledu identifikovaných 

zjištění (4b.) 

b) Pochybení v Protokolu o kontrole ex – post/ Protokol z cílené kontroly ex – post 

Finanční výše vratky bude vypočítána ŘO OP Rybářství. Příjemce stanoví pouze termín 

posečkání příp. procentuální rozložení splátkového kalendáře (výpočet lze konzultovat 

s ŘO OP Rybářství). 

Nejzazší termín pro vrácení dotace nebo její části je stanoven maximálně na 1 rok od 

obdržení finální Zprávy o auditu operace/Protokolu o kontrole.  

                                                
1
 Jiné důvody nejsou akceptovány. 

https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-rozpoctovych-pravidlech-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-rozpoctova-pravidla/uplne/#f4392181
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https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-rozpoctovych-pravidlech-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-rozpoctova-pravidla/uplne/#f5577295


           
 
Po obdržení žádosti ředitel odboru do 30 dnů rozhodne o oprávněnosti důvodů příjemce 

dotace. Pokud žádosti bude vyhověno, příjemce obdrží Výzvu k vrácení dotace nebo její 

části v souladu s § 14f odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

s potvrzením termínu posečkání s úhradou nebo s rozložením úhrady na splátky.  

Termín posečkání, resp. jakýkoliv termín splátkového kalendáře nelze měnit.  

V případě, že příjemce nevrátí neoprávněně použité finanční prostředky ve lhůtě uvedené ve 

výzvě k vrácení (resp. v termínu splátkového kalendáře), předá Řídicí orgán OP Rybářství 

případ k posouzení, zda se nejedná o porušení rozpočtové kázně místně příslušnému 

Orgánu finanční správy. 

 

 

 

 


