
Moderní přístup
k tradičním hodnotám

Pojištění fi nanční opravy 
poskytnuté dotace
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Programový dokument vychází z evropských předpisů. Tyto předpisy řeší například způsobi-
lost výdajů (viz Nařízení (ES) č. 1828/2006), poskytnutí dotace na principu zpětné úhrady apod.:

• NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu sou-
držnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999

• NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 
2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999

• NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prová-
děcí pravidla k nařízení (ES) č. 1083/2006 a k nařízení (ES) č. 1080/2006 

• NAŘÍZENÍm KOMISE (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009 ke  změně Nařízení (ES) 
č. 1828/2006

• ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Spole-
čenství pro soudržnost

Předpisy EU všeobecně
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Předpisy EU o veřejné podpoře
Dotace je poskytována dle předpisů pro veřejnou podporu, pokud je relevantní:

• Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 
87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným 
trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) 

• Nařízení Komise (ES) č. 1470/2013 ze dne 
18. prosince 2013 o  použití článků 107 
a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na podporu „De minimis“ 

• Nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 ze dne 
15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy ES na  státní podporu pro malé 
a střední podniky působící v produkci ze-
mědělských produktů.
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Národní předpisy
Pro české kooperační partnery odpovídá za obsah národních dokumentů Ministerstvo pro 
místní rozvoj.

Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce dotace 
Aktuální verze č. 8 PPŽ je platná od 1. 4. 2012. 

Příručka pro příjemce 
Aktuální verze č. 5 PPP je platná od  1. 4. 2012.
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V programovém období 2014 – 2020 jsou nastavena společná pravidla pro pět fondů, kte-
ré dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Prostřednictvím těchto 
fondů jsou rozdělovány prostředky na politiku soudržnosti. Pro ČR bylo vyčleněno více než 
24 mld. EUR.

Programy pro programové období 2014-2020
Pro nadcházející programové ob-
dobí 2014-2020 jsou připravovány 
nové programy, které budou spolu-
fi nancovány z Evropských struktu-
rálních a investičních fondů (ESIF). 
Proces přípravy programů probíhá 
souběžně na úrovni EU a na národ-
ní úrovni.

Alokace ESI fondů 

mezi programy v období 2014-2020
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Postup získání dotace z  Evropských strukturálních a  investičních fondů zahrnuje několik 
základních kroků - od  vytvoření projektového záměru, vybrání vhodného programu až 
po zpracování a předložení žádosti o podporu. Pokud žadatel uspěje a jeho projekt bude 
schválen, nastává jeho realizace, k níž se rovněž váží určité povinnosti.

1) Vytvoření podrobného projektového záměru
Projekt musí mít přesně specifikovaný cíl, logickou strukturu, cílové skupiny. Velkou 
pozornost je třeba věnovat rozpočtu a promyslet financování projektu. 

2) Nalezení příslušného programu a v něm konkrétní oblasti 
podpory pro záměr
Podle cíle projektového záměru je třeba vyhledat vhodný dotační program pro jeho 
financování. 

3) Podání žádosti o podporu
Žádost o  podporu představuje klíčový dokument, který rozhodne o  tom, zda bude 
žadatel se svou žádostí úspěšný či nikoli. 
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4) Posouzení žádosti o podporu
Podané žádosti o podporu vyhodnocuje řídící orgán nebo jím pověřená instituce (tzv. 
zprostředkující subjekt). 

5) Realizace projektu
S úspěšným žadatelem je násled-
ně podepsána smlouva, která 
podrobně stanoví podmínky re-
alizace projektu. Jedná se zejmé-
na o pravidla pro výběr dodava-
telů, povinnou publicitu, zásady 
pro vedení a  uchovávání dokla-
dů apod. 

6) Žádost o platbu
Peníze získá uchazeč na  základě 
žádosti o platbu, podané řídicímu 
orgánu nebo zastupující instituci. 
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7) Vyhodnocení a vyúčtování
Při předkládání žádosti o platbu je třeba prokazovat, že výdaje odpovídají podmín-
kám obsaženým v podepsané smlouvě. Je třeba průběžné pořizování fotografií, pre-
zenčních listin, předávacích protokolů apod., kterými budou později dokládány faktu-
ry např. za realizovaná školení a semináře. Řídicí orgán následně zkontroluje, zda jsou 
nároky oprávněné. V případě, že výdaje jsou tzv. způsobilé, jsou peníze brzy na účtu. 
Pokud by byly některé výdaje označeny jako nezpůsobilé, např. pokud některé do-
klady nebyly doloženy, případně doloženy nesprávně (např. objednávka nesouhlasí 
s fakturou), řídící orgán přistoupí ke korekci a nárokovanou částku o ni zkrátí.

8) Kontrola na místě
Vedle administrativní kontroly je nut-
né počítat také s tzv. kontrolou na mís-
tě. Kontrolovat  mohou projektovou 
dokumentaci, fyzický stav projektu,  
finanční stránku atd. Kontrola vždy se-
staví protokol, který shrne poznatky 
a  opatření, která jsou nutná následně 
zařídit, jinak hrozí sankce. 
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9) Publicita projektu
Každý příjemce, který získal finanční podporu z fondů EU, musí informovat o této po-
moci v souladu s tzv. povinnou publicitou projektů. Ta má svá pevná pravidla.

10) Udržitelnost projektu
Dnem proplacení poslední platby sta-
rost o projekt nekončí. Nejčastější do-
bou je pět let, u  vybraných projektů 
může jít jen o tři roky. V případě, že by 
udržitelnost projektu nebyla zajištěna, 
bude uložena sankce a  v  krajním pří-
padě bude požadováno vrácení části 
nebo i  celé dotace. Udržitelnost pro-
jektu vypovídá o kvalitní přípravě celé-
ho projektu. 
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Z předchozích informací vyplývá, že získání dotace a další průběh realizace projektu není 
vůbec jednoduché a žadatele čeká mnoho úskalí.

Kontroly ze strany poskytovatelů dotací jsou přísné a adminis-
trace dotace je velice náročná.

Slavia pojišťovna přichází s unikátním produktem: 

Pojištění opravy 
přidělené dotace.
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• Pojištění je sjednáváno pro dotace přidělované v rámci 
jednotlivých operačních programů ESIF.

• Pojištění je nabízeno pro fázi realizace projektu a dále pro 
fázi udržitelnosti projektu, klient si může zvolit 

• Pojišťujeme max. 30% z celkové částky poskytnuté dotace

• Pojištění se sjednává bez spoluúčasti

• Výluky:
 Úmyslné jednání

 Hrubá nedbalost

 Podvodné jednání

 Dotace není použita k avizovanému účelu
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Jaké podklady potřebujeme pro 
kalkulaci pojištění:
• Vyplněný dotazník

• Finanční výkazy zájemce o pojištění

• Případně další dokumenty na vyžádání

Na základě dodaných podkladů provedeme celkovou analýzu a vyhodnotíme bonitu 
zájemce o pojištění

Sazba pojistného činí 3 – 4,5% p.a. z pojistné částky
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Kontakty:

Slavia pojišťovna a.s., Revoluční 1, 110 00 Praha 1

Ing. Lucie Ponertová

Ing. Patricia Lepšíková

JUDr. Jaromír Šír



Slavia pojišťovna a.s. 
Revoluční 1, 110 00 Praha 1  |  Info linka: +420 255 790 111  |  Fax: +420 255 790 199
E-mail:  info@slavia-pojistovna.cz  |  www.slavia-pojistovna.cz

Děkujeme za pozornost


