Dotační programy pro obce

Nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách dotací
Vzhledem k tomu, že dotace jsou Jihomoravským krajem poskytovány již mnoho let a velká část
příjemců se v podstatě každoročně opakuje, nejčastější nedostatky zjišťované při veřejnosprávních
kontrolách dotací v předešlých letech se již v současnosti vyskytují pouze ojediněle. Z toho důvodu je
následující výčet nedostatků uveden pouze za období roku 2012 a nejedná se o nejčastěji
se vyskytující nedostatky, ale nedostatky, které byly minimálně jednou v tomto sledovaném období
zjištěny.
Nedostatky zjištěné při průběžné kontrole, která není vykonávána na místě
(tj. kontrola závěrečného vyúčtování a předložení závěrečné zprávy):
Dodržení účelu a uznatelnost výdajů:
● snaha čerpat dotaci na DPH a kurzové ztráty, které nejsou způsobilými výdaji
● nedodržení nebo pouze částečné splnění účelu projektu, na který byla dotace poskytnuta
● čerpání investiční dotace na neinvestiční výdaje a naopak
● použití dotace na výdaje projektu, které jsou uznatelnými výdaji, ale není možné na jejich úhradu
použit dotaci
● změny v projektu bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele
Nedostatky v účetních dokladech:
● na prvotních účetních dokladech není uvedeno smlouvou povinné označení „hrazeno z dotace
JMK ve výši …“, toto označení chybí i na dokladech prokazujících platbu předmětných účetních
dokladů, nebo je toto označení neúplné nebo nepřesné
● náležitosti účetní dokladů (z.č. 563/1991 Sb., § 11, odst. 1, písm. c) a § 33 odst. 1, písm. a))
– chybí rozpis, cena za hodinu, cena celkem
● neúplnost předložených účetních dokladů: chybí dodací listy, smlouvy, objednávky, rozpisy
k fakturám, prezenční listiny, seznamy ubytovaných a přepravovaných osob apod.
● doložené kopie účetních dokladů jsou nečitelné, neúplné a nepřesné
Ostatní podmínky smlouvy:
● nedodržení termínů pro čerpání dotace - výdaje realizované v době, kdy nebyl projekt realizován
nebo byl přerušen (týká se zejména bankovních poplatků)
● nedodržení termínu pro předložení vyúčtování
● chyby v předkládaných průběžných a závěrečných zprávách (chyby formálního rázu, početní
chyby, použití nesprávného měnového kurzu apod.)
● nedostatky ve formuláři vyúčtování – chybí číslo smlouvy a dotační program, ke kterým
se vyúčtování vztahuje, formulář je chybně vyplněn, chybí podpisy nebo nesouhlasí
s doloženými doklady, chybí potvrzení pravdivosti a správnosti finančního vyúčtování dotace
● nedodržení termínu pro vrácení nevyčerpaných prostředků
● překročení maximálního procentního podílu dotace na celkových uznatelných výdajích projektu
● nedoložení čerpání povinné spoluúčasti (příjemce doloží pouze tu část nákladů projektu, které
jsou hrazeny z dotace)
● nedodržení publicity dle smlouvy (uvedení, že je realizovaná akce financovaná z prostředků
JMK)
● nedoložení potřebných kopií účetních dokladů, nedoložení použití dotace na mzdové prostředky
● při čerpání dotace není dodrženo závazné položkové členění uvedené ve smlouvě
● porušení podmínek o zadávání veřejných zakázek
● hrazení výdajů projektu z běžného účtu příjemce v případě, kdy je programem požadováno
hrazení ze zvláštního bankovního účtu konkrétního projektu (např. SoMoPro)
● u dodavatelských faktur, kde dochází k uplatnění přenesené daňové povinnosti dle § 92e
, bez nároku na odpočet, není doložena kopie výpisu
z.č. 235/2004 Sb., o dani z
evidence pro daňové účely přenesené daňové povinnosti, kopie daňového přiznání včetně
dokladu prokazujícího odvod DPH na účet příslušného Finančního úřadu
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Ve většině případů jsou nedostatky, po upozornění kontrolujícími pracovníky v rámci průběžné kontroly,
v dohodnutém termínu odstraněny.
Nedostatky zjištěné při průběžné kontrole na místě
(tj. kontrola vykonávána u příjemce dotace):
● u dotace poskytované ex post tj. průběžná kontrola je prováděna před uvolněním finančních
prostředků (např. dotace na hospodaření v lesích), byly na místě zjištěny nedostatky věcné
– kvalita provedených prací, výklad stavu lesa apod.
● na místě jsou zjišťovány především nedostatky v účetních dokladech obdobně jako je tomu
u kontrol předloženého vyúčtování
● nedodržení doby udržitelnosti projektu (např. stanovena minimální doba podnikání)
● v případě dotací na „činnost“ se např. OK setkává s nedodržováním zásady hospodárnosti
Nejčastější chyby, kterých se dopouštějí příjemci dotací během realizace grantových projektů v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ORR oddělení evropských dotací si bude
metodiku k nejčastějším chybám v rámci výše uvedeného programu zpracovávat samostatně. Mimo
některých z výše uvedených nedostatků se v rámci tohoto programu vyskytovaly tyto závady:
U kontrol neprováděných na místě:
● nebyla vedena samostatná pokladna projektu
● mylně zaslaná platba
● překročení podkapitoly v rámci rozpočtu
● propočet mezd nebyl v souladu s rozpočtem a metodickým pokynem
● byl překročen limit křížového financování
● byl překročen limit možného pracovního úvazku
U kontrol prováděných na místě:
● nesoulad mezi směrnicí k operativní evidenci majetku a Vnitropodnikovou směrnicí k projektu
ESP OP VK
● nedostatečné vedení archivace
● nedoložení kompletní dokumentace projektu
● nenaplnění monitorovacích indikátorů
● byl uskutečněn převod z projektové pokladny překračující povolený denní limit
Nedostatky zjištěné při následné kontrole na místě (pouze OKP odd.vnější kontroly):
● porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění – do účetnictví příjemce dotace
byl proveden záznam dle příjmové faktury (tento doklad by doložen k vyúčtování poskytovateli),
při kontrole na místě byla však předložena faktura s odlišným obsahem
a dodavatelem (pozn. shodný statutární orgán dodavatele) a nebyl předložen doklad
o provedeném stornu chybné faktury
● porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění – zadavatel
neodůvodnil nutnost použití odkazů na obchodní firmy a specifické označení výrobků s ohledem
na předmět veřejné zakázky
● prošení smlouvy o poskytnutí dotace – použití prostředků v rozporu s účelem projektu,
nerealizování akce svým jménem a na vlastní odpovědnost, doklady nejsou označeny textem
stanoveným ve smluvních podmínkách, nedodržena povinnost řádného a odděleného sledování
čerpání dotace, nedodržení termínu pro předložení vyúčtování, nedodržení časového období
pro realizaci projektu (výdaje vznikly v jiném časovém období, než
je stanoveno ve smlouvě)
Výše uvedené nedostatky byly klasifikovány jako porušení rozpočtové kázně (odst. 1 § 22 z.č. 250/2000
Sb. - neoprávněným použitím peněžních prostředků je jejich použití, kterým byla porušena povinnost
stanovená právním předpisem, smlouvou nebo rozhodnutím o poskytnutí těchto prostředků).
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Shrnutí:
Obecně lze říci, že většina nedostatků pramení z neznalosti smlouvy a dotačních podmínek. Příjemci
dotací i přes upozornění odboru, který danou dotaci administruje, smlouvy nečtou případně
je neposkytnou osobám, které vyúčtování vypracovávají. Toto zjištění vychází jak ze zkušeností OKP
z provádění vnitřních kontrol, tak ze zkušeností samotných odborů, které dotace spravují.
V Brně dne 17.1.2013
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