Informace pro příjemce – nejčastěji se objevující chyby, které
mohou být v konečném důsledku vyhodnoceny jako nesrovnalost
Nejčastěji se vyskytující chyby v příjemcem předkládaných monitorovacích zprávách
a žádostech o platbu, které mohou být v konečném důsledku vyhodnoceny jako podezření
na nesrovnalost:
Překročení čerpání položek bez provedení nepodstatné změny či schválení podstatné změny
Chybný výpočet cestovného
Překročení jednotkových mezd
Pochybení ve výběrovém řízení
-

nedodržení povinnosti sčítání obdobných a spolu souvisejících plnění

-

uvedení konkrétní obchodní značky

-

dodavatelem je osoba, která má uzavřen pracovně-právní vztah s příjemcem, a výdaje
na něj jsou hrazeny v rámci rozpočtu kapitoly 1 rozpočtu – Osobní náklady

Neprovedené výběrové řízení, pokud Příručka pro příjemce uvádí povinnost, že výběrové
řízení v daném případě musí být provedeno
Chybný výpočet mezd
-

pro výpočet mzdy je proveden ze superhrubé mzdy místo hrubé mzdy

-

do žádosti o platbu je zařazena i část pojistného, která je zaměstnavateli refundována
formou odpočtu od odváděného pojištěného

Předčasná refundace mezd (pouze Příručka pro příjemce, verze 4, 5 a 6 dovoluje provést pro
tyto účely převod prostředků z projektového účtu na provozní účet 5 pracovních dnů přede
dnem, kdy budou tyto prostředky z provozního účtu uhrazeny)
Mylná platba – mylnou platbou se rozumí chybný převod poskytnutých finančních prostředků
z projektového bankovního účtu na jiný bankovní účet a jejich navrácení příjemcem na
bankovní účet projektu ihned po zjištění tohoto pochybení. Prostředky, dotčené chybným
převodem, nejsou uplatněny v žádosti o platbu.
Z poskytnutých prostředků uhrazeny výdaje nesouvisející s projektem
Neodevzdání monitorovací zprávy v řádném termínu
Chybná publicita projektu (např. neuvedení povinného loga na materiálu týkajícího se
projektu)
V souvislosti s předcházením vzniku nesrovnalostí doporučujeme všem příjemcům:
- nastavit si dostatečný kontrolní systém, který zamezí zjevným nesprávnostem
a chybám, které často vznikají z důvodu nepozornosti;
- v případech, kdy si není jist, využít konzultací s poskytovatelem!
Tento program je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

