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SANKCE U INVESTIČNÍ PODPORY PRO   

 

TECHNOLOGICKÁ CENTRA  
A  

STRATEGICKÉ SLUŽBY  
 
 

 
Rámcový program pro podporu  technologických center  

a center strategických služeb  
schválený vládním usnesením č. 1238 z 10. prosince 2003 

 
 
I.  V jakých p řípadech musí P říjemce vrátit veškerou poskytnutou ve řejnou 
podporu?  
 

Článek 11.2 Rámcového programu 
 

1) Při porušení následujících všeobecných podmínek uvede ných v článku 4 Rámcového 
programu: 

 
4.1 nezahájení prací na Projektu před Rozhodným dnem; 
 

4.2 min. investice ve výši 15 mil. Kč v případě investice do technologického centra, centra pro  
vývoj SW, expertního a řešitelského centra nebo regionálního ústředí nadnárodní firmy; min. 
investice ve výši 30 mil. Kč v případě investice do centra zákaznické podpory, high-tech 
opravárenského centra nebo centra sdílených služeb; 
 

4.3 financování z vlastního kapitálu alespoň částku 7,5 mil. Kč v případě investice do 
technologického centra, centra pro  vývoj SW, expertního a řešitelského centra nebo regionálního 
ústředí nadnárodní firmy; financování z vlastního kapitálu alespoň částku 15 mil. Kč v případě 
investice do centra zákaznické podpory, high-tech opravárenského centra nebo centra sdílených 
služeb; 
 

4.4 min. 15 nových pracovních míst v případě investice do technologického centra, centra pro  
vývoj SW, expertního a řešitelského centra nebo regionálního ústředí nadnárodní firmy; min. 50 
nových pracovních míst v případě investice do centra zákaznické podpory, high-tech 
opravárenského centra nebo centra sdílených služeb; 
 

4.5 předpoklad realizace výsledků technologického centra ve výrobě – pouze pro TC; 
 

4.6 podmínky článků 4.2 až 4.5 musí být splněny nejpozději do tří kalendářních let od roku, ve 
kterém bylo Příjemci doručeno Rozhodnutí o podpoře projektu; 
 

4.7 alespoň 25 % celkové hodnoty podporované investice bude financováno prostředky, v nichž 
není obsažen žádný prvek veřejné podpory; 
 

4.8 zachování min. výše investice a min. počtu nově vytvořených pracovních míst po dobu 
nejméně pěti kalendářních let od konce kalendářního roku, ve kterém byly poprvé splněny 
podmínky čl. 4.2 a 4.4 Programu; v případě, že Příjemce čerpá veřejnou podporu i po skončení 
tohoto pětiletého období, musí podmínku minimální výše investice a minimálního počtu nových 
pracovních míst splňovat i nadále v každém roce, ve kterém čerpá veřejnou podporu; 
 

4.10 šetrnost k životnímu prostředí. 
 
 

2) Při porušení podmínek stanovených v Rozhodnutí o podp oře projektu 
 
 
Shrnutí sankcí a výše penále:  
 

V případě porušení výše uvedených ustanovení: 
- Příjemce vrací veškerou doposud poskytnutou veřejnou podporu;  
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- Příjemce platí penále dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které činí 1 
promile denně z dlužné částky, maximálně však do výše této dlužné částky;  

- penále nabíhá ode dne následujícího po dni, ve kterém měly být splněny všeobecné podmínky 
pro poskytnutí podpory; 

- zaniká možnost dalšího čerpání veřejné podpory. 
 
Možnost nápravy → Příjemce nemusí vracet:  
 

V případě, že dojde k porušení výše uvedených podmínek, vyzve Poskytovatel podpory (tedy MPO 
a/nebo MPSV) Příjemce k provedení nápravných opatření (tedy stanoví Příjemci lhůtu pro napravení 
porušení podmínek) a pozastaví poskytování veřejné podpory Příjemci až do provedení nápravných 
opatření. Pokud Příjemce neprovede nápravná opatření nebo náprava není možná, zaniká možnost 
dalšího poskytování veřejné podpory a vše, co bylo Příjemci poskytnuto, musí být vráceno. 

 
 
 
 
II.  V jakých p řípadech vrací P říjemce pouze část obdržené ve řejné podpory?  
 

Článek 11.3 Rámcového programu 
 

1) Při porušení podmínky zachování investice uvedené v článku 4.9 Rámcového 
programu: 

 
4.9 Příjemce bude vykonávat podporovanou činnost po celou dobu čerpání veřejné podpory, 
nejméně však pět kalendářních let od konce roku, ve kterém Příjemce splnil podmínky pro 
poskytnutí podpory dle čl. 4.1 až 4.6 Programu. V případě výpočtu výše veřejné podpory 
z investice do majetku (dle čl. 3.6.1 Rámcového programu) musí Příjemce na konci tohoto období 
prokázat, že hodnota evidovaného specifikovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku v pořizovacích cenách dosahuje nejméně hodnoty uznatelných nákladů, ze kterých byla 
vypočtena a poskytnuta veřejná podpora formou dotace na podnikatelskou činnost.  
V případě výpočtu výše veřejné podpory z mezd (dle čl. 3.6.2 Rámcového programu) musí 
Příjemce na konci tohoto období prokázat, že  vytvořil a obsadil takový počet nově vytvořených 
pracovních míst, který sloužil jako základ pro výpočet poskytnuté veřejné podpory formou dotace 
na podnikatelskou činnost. 

 
 
Jak velká část podpory musí být vrácena:  
 

V případě že Příjemce nezachová v plné výši investici nebo počet pracovních míst, ze kterých byla 
vypočítána přípustná hodnota veřejné podpory, je povinen vrátit tu část veřejné podpory, která 
odpovídá rozdílu mezi stavem požadovaným a stavem skutečným (vrací pouze tu část ve řejné 
podpory, která se vztahuje k nezachované investici resp. k nezachovaným pracovním míst ům).  
 
Shrnutí sankcí a výše penále:  
 

V případě porušení podmínky zachování investice resp. pracovních míst: 
- Příjemce vrací pouze část poskytnuté veřejné podpory; 
- Příjemce platí penále dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které činí               

1 promile denně z dlužné částky, maximálně však do výše této dlužné částky; 
- penále nabíhá od okamžiku, kdy došlo k porušení podmínky zachování investice resp. pracovních 

míst; 
- nezaniká nárok na další poskytování dotací, pokud Příjemce ještě nevyčerpal maximální hodnotu 

veřejné podpory. 
 
Vztah k ostatním podmínkám:  
 

Nesmí dojít k porušení podmínky čl. 4.8 Rámcového programu, tj. hodnota po řízeného 
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nesmí kl esnout pod požadovanou minimální 
hodnotu investice  (tedy 15 resp. 30 mil. Kč) a počet vytvo řených pracovních míst nesmí 
klesnout pod požadovaný minimální po čet pracovních míst  (tedy 15 resp. 50). V případě porušení 
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těchto podmínek, musí Příjemce vrátit veškerou poskytnutou veřejnou podporu, tak jak je popsáno 
v předchozím bodě I. 
 
 
 
III.  V jakých p řípadech  vrací P říjemce konkrétní dotaci za daný rok nebo její 
část?  
 

Článek 11.1 Rámcového programu 
 

1) Při nerespektování ustanovení článků 5.2 a 6.2 Rámcového programu o ú čelovém 
určení dotace 

 
5.2 Dotace na podnikatelskou činnost je účelově určená k úhradě nákladů souvisejících 
s podnikatelskou činností technologického centra nebo centra strategických služeb vynaložených 
Příjemcem v daném kalendářním roce. Jedná se konkrétně o úhradu mzdových nákladů, včetně 
povinných odvodů zaměstnavatele na všeobecné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení 
a státní politiku zaměstnanosti, dále k nákupu materiálu, zboží, energie a ostatních 
neskladovatelných dodávek a služeb koupených Příjemcem od podnikatelských subjektů se 
sídlem nebo bydlištěm na území České republiky, s výjimkou nákladů na reprezentaci. 
 
6.2 Dotace na školení a rekvalifikaci je účelově určená k úhradě nezbytných provozních nákladů 
Příjemce (zaměstnavatele) souvisejících s činností podpořeného centra. Dotace nesmí být použita 
na úhradu osobních nákladů, na které již byla použita dotace na podnikatelskou činnost, na 
úhradu nákladů na reprezentaci a ostatních daňově neuznatelných nákladů. 

 
Shrnutí sankcí a výše penále:  
 

V případě porušení ustanovení o účelovém určení dotace: 
- jedná se o porušení rozpočtové kázně; 
- Příjemce je povinen neprodleně odvést prostředky ve výši poskytnuté dotace, resp. ve výši v jaké 

porušil rozpočtová pravidla územnímu finančnímu úřadu, v jehož obvodu území působnosti má 
Příjemce své sídlo, resp. své umístění.  

- Příjemce platí penále dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které činí 1 
promile denně z dlužné částky, maximálně však do výše této dlužné částky; 

- penále nabíhá ode dne, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně; 
- nezaniká nárok na další poskytování veřejné podpory. 

 
 

 
 
IV.  V jakých p řípadech  nebude P říjemci dotace vyplacena?  
 

Články 11.4 a 11.5 Rámcového programu 
 

1) Při nepln ění povinností uvedených v n ěkterých ustanoveních článku 7 Rámcového 
programu: 

 
7.1.1 povinnost Příjemce zabezpečit ve svém účetnictví, aby náklady a výnosy související 
s Projektem byly vedeny v analytické evidenci. Musí být prokazatelné, zda určitý náklad či 
výnos je vykazován na Projekt a skutečně odpovídá realizovanému Projektu; 

7.1.2 povinnost Příjemce zabezpečit pro účely kontroly archivaci veškeré dokumentace, 
včetně účetnictví o Projektu po dobu 5 let po ukončení realizace Projektu; 

7.1.3 povinnost Příjemce poskytovat osobám pověřených výkonem kontrolní činnosti 
potřebnou součinnost dle zákona o rozpočtových pravidlech; 

7.1.4  povinnost Příjemce  informovat Poskytovatele podpory v období čerpání veřejné 
podpory a v období, po které je povinen zachovat investici / pracovní místa, o změnách ve 
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vlastnické struktuře, sloučení či rozdělení společnosti, změně právní formy, vstupu do 
likvidace, podání návrhu na prohlášení konkursu; Příjemce je povinen informovat 
Poskytovatele podpory o těchto skutečnostech bez zbytečného odkladu nejpozději však do 1 
měsíce od zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku;  

7.1.5 povinnost Příjemce předložit prohlášení, ve kterém zprostí pracovníky kontrolních 
orgánů vůči Poskytovatelům podpory povinnosti zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností 
týkajících se hospodaření s dotací, a to pro účely kontroly uplatňování veřejné podpory. 

 

2) Při nepln ění závazků vůči státnímu rozpo čtu a státním fond ům České republiky 

- závazky vůči státnímu rozpočtu se rozumí závazky vůči územnímu finančnímu orgánu a 
správě sociálního zabezpečení 

  

Shrnutí sankcí a výše penále:   
 

V případě neplnění výše uvedených podmínek a závazků: 
- nebude Příjemci v daném kalendářním roce poskytnuta veřejná podpora;  
- pokud již veřejná podpora v daném kalendářním roce poskytnuta byla, považuje se za 

neoprávněně poskytnutou a musí být neprodleně vrácena; 
- Příjemce platí penále dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které činí               

1 promile denně z dlužné částky, maximálně však do výše této dlužné částky; 
- penále nabíhá ode dne, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně; 
- nezaniká nárok na další poskytování veřejné podpory. 

 
 
 
 
V.  Vypo řádání dotací  
 

Články 5.8 a 6.8 Rámcového programu 
 
V případě, že Příjemce nestačí v daném roce celou obdrženou veřejnou podporu utratit nebo požádá 
o vyšší veřejnou podporu než odpovídá uznatelným nákladům (může se stát zejména v případě 
dotace na školení a rekvalifikaci), je povinen příslušnou část veřejné podpory při vypořádání vrátit zpět 
Poskytovateli podpory nejpozd ěji do 15. února následujícího kalendá řního roku . Takto vrácené 
prost ředky nepodléhají žádné sankci . Pokud poskytnuté prostředky nejsou vypořádány včas, musí 
Příjemce zaplatit penále dle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, které činí 1 
promile denně z dlužné částky, maximálně však do výše této dlužné částky. Penále nabíhá od 16. 
února  včetně. 
 
 

 


