
Příloha 2 Program švýcarsko-české spolupráce

Použití směnného kurzu 

1 Případy, kdy je  AFCOS  povinen okamžitě nahlásit nesrovnalost: podezření na trestný čin nebo podezření na neúspěšné splnění projektu a pokud je částka nesrovnalosti vyšší než 50 000 CHF. 
2 Pokud částka týkající se podezření na nesrovnalost je vyšší než 4 000 CHF, je zpracováváno Hlášení nesrovnalostí i Report on irregularities, který stanovuje směnný kurz CZK/CHF.
3 Report on irregularities zasílaný SDC/SECO, ve kterém je stanoven směnný kurz CZK/CHF pro každou reportovanou částku, není zpracováván, pokud částka týkající se podezření na nesrovnalost je 

nižší než 4 000 CHF (je zpracováváno pouze interní Hlášení nesrovnalostí CFCU pro AFCOS) nebo pokud  je chyba zjištěna a vyřešena ještě před zahrnutím příslušné částky do IR a jejím proplacením (s 
výjimkou závažných případů z poznámky 1).

4 Pokud již bylo o možném podezření reportováno dříve v pravidelném Reportu on irregularities, přebírá Neprodlený report kurz použitý při předchozím pravidelném reportování.

Částka podezření na nesrovnalost nebyla zahrnuta 
do IR a dále v případě BG
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Směnný kurz příslušné IR.
x

Směnný kurz IS Viola CZK/CHF pro den 
předcházející poslednímu pracovnímu dni posledního 
kalendářního měsíce daného reportovacího období, 
za které je Hlášení nesrovnalostí zasíláno na 
AFCOS.

x

Směnný kurz použitý v pravidelných Report on 
irregularities, který odpovídá kurzu IS Viola 
CZK/CHF pro den předcházející poslednímu 
pracovnímu dni posledního kalendářního měsíce 
daného reportovacího období, za které je Report 
zasílán švýcarské straně.4

x

Směnný kurz použitý v Neprodleném reportu o 
závažné nesrovnalosti, který je zasílán ve 
výjimečných případech švýcarské straně, odpovídá 
kurzu IS Viola CZK/CHF  pro den předcházející 
poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce, 
který předchází měsíci, ve kterém je Neprodlený 
report o závažné nesrovnalosti zasílán.  

x

Směnný kurz  IS Viola CZK/CHF dne, kdy byla 
vratka přijatá na UÚ. x


