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1. Tabulka finančních oprav a odvodů
V Tabulce finančních oprav a odvodů, se nahrazuje tabulka „Výše finančních oprav
v případě porušení metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek“ novým
zněním.
Tato tabulka je přílohou 1 tohoto Metodického listu.
Tabulka „Snížení odvodů při porušení rozpočtové kázně“ je nově přílohou 2 tohoto
metodického listu. V této tabulce nebyly provedeny změny.
Nová tabulka „Výše finančních oprav v případě porušení metodického pokynu pro
zadávání veřejných zakázek“ dle přílohy 1 tohoto metodického listu se vztahuje na
všechny případy porušení zákona o veřejných zakázkách nebo metodického pokynu
pro zadávání veřejných zakázek zjištěné při kontrolách od 2.4.2014.
Rozhoduje datum vypracování kontrolního listu ke kontrole zadávacího řízení.
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2. Metodický pokyn pro způsobilé výdaje a vícenáklady
Kapitola 6.1.2 Projednávání stavebních změn po uzavření smlouvy o dílo
se zhotovitelem.
Na konec bodu 1) se doplňuje věta :
Dodatečné stavební práce, jejichž potřeba nevznikla v důsledku objektivně
nepředvídatelných okolností, ale které splňují výše uvedené předpoklady ad a. až c.,
jsou způsobilými výdaji, avšak uplatní se u nich finanční oprava ve výši minimálně
25% z jejich hodnoty.
Tato úprava se vztahuje na všechny změny projektů nahlášené (finalizované
příjemcem v aplikaci PUD) od 2.4.2014.
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