
Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému pokynu 

pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České 

republice v programovém období 2014–2020 vydanému 26. 3. 2015, který je přílohou č. 18 

Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, ve věci termínu vydání Měsíční 

informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020, 

termínu vydání Čtvrtletní zprávy o implementaci ESI fondů v České republice v programovém 

období 2014–2020, Přehledu plnění synergických / komplementárních vazeb a Přehledu plnění 

synergických řetězců, termínu přípravy Pololetního vyhodnocení strategického realizačního 

plánu na rok n a termínu konání Monitorovacích výborů. 

 

1) Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 
2014–2020 

 
Popis situace 
Podle Metodického pokynu pro monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních 
fondů v České republice v programovém období 2014–2020 (dále MP monitorování), který je přílohou 
č. 18 Metodiky řízení programů v programovém období 2014–2020, kapitoly 10.7 Měsíční informace 
o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014–2020 (dále MI) se 
zpracovává MI „počínaje rokem 2016, a to za předchozí měsíce. Znamená to, že první MI se vydává 
za prosinec roku 2015“. Přičemž termín pro finální verzi MI za prosinec roku n je stanoven „nejpozději 
na 10. pracovní den po 10. 1. roku n+1“. 
Vzhledem k tomu, že v termínu, kdy měla být MI za prosinec 2015 zpracována a vydána, nebyla 
k dispozici všechna potřebná vstupní data z jednotlivých zdrojů dle přílohy 19 MP monitorování, 
nebylo možné tuto MI zpracovat a vydat. MI za prosinec 2015 tedy byla zrušena a jako první bude 
zpracována a vydána MI za leden 2016. 
 
Metodické stanovisko 
Aktuální znění kapitoly 10.7 Měsíční informace o implementaci ESI fondů v České republice 
v programovém období 2014–2020 se upravuje na „MI se zpracovává počínaje rokem 2016. Znamená 
to, že první MI se vydává za leden roku 2016“. 
 
2) Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 

2014–2020 
 
Popis situace 
Podle MP monitorování, kapitoly 10.6 Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice 
v programovém období 2014–2020 (dále ČZ) se finální verze ČZ za 4. čtvrtletí roku n zpracovává 
„nejpozději 30. pracovní den po 10. 1. roku n+1.“ 
Vzhledem k tomu, že potřebná vstupní data pro tvorbu ČZ za 4. čtvrtletí 2015 v rozsahu dle přílohy 18 
MP monitorování byla poskytnuta z jednotlivých zdrojů v pozdějším termínu oproti původnímu 
harmonogramu zpracovávání a schvalování ČZ, nebude možné tuto zprávu vydat v  termínu 
definovaném MP monitorování. ČZ za 4. čtvrtletí 2015 bude vydána později. 
 
Metodické stanovisko 
ČZ za 4. čtvrtletí 2015 bude vydána nejpozději do 31. 3. 2016. 
 
3) Přehledy plnění synergických a komplementárních vazeb a Přehledy plnění synergických 

řetězců 
 
Popis situace 
Podle MP monitorování, kapitoly 11.12 Přehledy plnění synergických / komplementárních vazeb 
zpracovávají řídicí orgány přehledy plnění synergických / komplementárních vazeb (dále Přehledy) 
s daty k 31. 12. roku n (nyní 31. 12. 2015) a nejpozději do 31. 1. roku n+1 (nyní do 31. 1. 2016) je 
zasílají prostřednictvím MS2014+ MMR-NOK k připomínkám. V návaznosti na to MMR-NOK 
zpracovává přehled plnění synergických řetězců do konce února roku n+1 (nyní do konce února 
2016), a to dle kapitoly 10.8 Přehledy plnění synergických řetězců. 
Vzhledem k tomu, že Přehledy není aktuálně možné v plném rozsahu zpracovat v MS2014+, je 
potřeba přijmout náhradní řešení, aby bylo řídicím orgánům a poté i MMR-NOK umožněno zpracovat 



tyto Přehledy a zajistit tak podklady jak pro zpracování výročních zpráv o implementaci programů tak 
i Dohody o partnerství. 
 
Metodické stanovisko 
Zpracování Přehledů v roce 2016 bude řešeno mimo MS2014+, a to s využitím souborů ve formátu 
Excel. 
Součástí těchto souborů budou data vygenerovaná z databáze s platností do 31. 12. 2015 
za programy (projekty) spolufinancované z ESI fondů, které spadají pod danou synergickou / 
komplementární vazbu relevantní pro dotčený program. Soubory budou také obsahovat 
předdefinované tabulky pro data za projekty národních a Unijních programů, příp. programů 
spolufinancovaných v cíli Evropská území spolupráce, které naplňují danou vazbu a které si řídicí 
orgány mají zajistit od partnerských programů. Struktura a obsah souborů budou odpovídat 
požadavkům a šabloně uvedeným v MP monitorování, v příloze 29 a 30.  
Takto předpřipravené soubory budou zaslány k vyplnění řídicím orgánům ze strany MMR-NOK 
emailem nejpozději do 1. 3. 2016 včetně. 
Řídicí orgány zajistí naplnění souborů (tj. slovní komentář a případně i data za partnerské programy, 
pokud je to pro daný program relevantní) nejpozději do 25. 3. 2016 včetně a zašlou je emailem 
na MMR-NOK k připomínkám. 
Další činnosti budou probíhat v souladu s harmonogramem uvedeným v MP monitorování, konkrétně: 
MMR-NOK provede kontrolu vyplněných Přehledů a případné připomínky zašle řídicímu orgánu 
nejpozději do 5 pracovních dní od jejich doručení ze strany řídicího orgánu. 
Případné připomínky řídicí orgán vypořádá a zapracuje nejpozději do 5 pracovních dní po jejich 
doručení ze strany MMR-NOK.  
Následně MMR-NOK zpracuje Přehled plnění synergických řetězců nejpozději do konce dubna 2016. 
MMR-NOK zajistí zpětné nahrání všech finálních verzí Přehledů do MS2014+, aby byla zajištěna jejich 
historie a evidence.  
Implementační struktura byla o tomto postupu informována předem elektronickou cestou dne 28. 1. 
2016. 
 
4) Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n. 
 
Popis situace 
V MP monitorování je v rámci kapitoly 11.10 Strategický realizační plán (dále SRP) popsáno Pololetní 
vyhodnocení SRP na rok n, který je předkládán na monitorovací výbory (dále MV), které se mají konat 
v období od začátku dubna do poloviny května roku n. V rámci podkapitoly 11. 10. 4 Zdroj a platnost 
dat je uvedeno,  že Pololetní vyhodnocení SRP na rok n je postaveno na porovnání dat ze SRP na rok 
n a skutečném stavu a pokroku programu k 31. 3. roku n, který je evidován v MS2014+. Tyto 
informace jsou uvedeny také v rámci přílohy č. 26 Pololetní vyhodnocení strategického realizačního 
plánu na rok n dotčeného metodického pokynu. 
Vzhledem k tomu, že některé řídicí orgány (ŘO) plánují konání MV již v 1. polovině dubna roku n, a to 
z důvodu brzkého schválení Výroční zprávy o implementaci programu, není generování dat k 31. 3. 
roku n a předložení na MV při dodržení všech nastavených lhůt pro přípravu dokumentu a jeho 
rozeslání členům MV reálně splnitelné. Proto se v rámci tohoto metodického stanoviska umožňuje, 
aby ŘO, které plánují konání MV v takovém termínu, že by pro ně byla příprava Pololetního 
vyhodnocení SRP na rok n založeného na datech k 31. 3. roku n obtížná či nereálná, mohly využít 
data generovaná k 28. resp. 29. 2. roku n. Preferován je však i nadále termín 31. 3. roku n. 
 
Metodické stanovisko 
Aktuální znění kapitoly 11.10 Strategický realizační plán a přílohy č. 26 Pololetní vyhodnocení 
strategického realizačního plánu na rok n v částech, kde je uveden termín 31. 3. a které se týkají 
pololetního vyhodnocení SRP, platnosti dat a termínu generování dat pro toto vyhodnocení, doplňují 
o následující text: ….31. 3., případně 28. 2. (29. 2.) v případě, že není možné ze strany řídicího 
orgánu dodržet všechny relevantní termíny pro řádné předložení Pololetního vyhodnocení 
strategického realizačního plánu na rok n členům Monitorovacího výboru. 
 



5) Monitorovací výbory 
 
Popis situace 
V MP monitorování, v kapitole 9.1 Koordinace termínů monitorovacích výborů a pracovních skupin, 
v tabulce 73 je stanoveno, že v 1. pololetí roku je obdobím pro konání MV „duben–1/2 května

1
, 

resp. duben–1/2 června (platí pro EZFRV)“. 
Vzhledem k tomu, že některé ŘO jsou nuceny s ohledem na časové možnosti EK uspořádat jednání 
MV až v druhé polovině května, resp. června, je potřeba období pro konání MV rozšířit, aby ŘO  mohly 
volit i pozdější termíny. 
 
Metodické stanovisko 
Aktuální znění kap. 9.1 Koordinace termínů monitorovacích výborů a pracovních skupin v tabulce 73 
se upravuje tak, že v 1. pololetí roku je obdobím pro konání MV „duben–25. květen

2
, resp. duben–25. 

červen (platí pro EZFRV)“. 
 

Další postup 

Změny vyplývající z tohoto stanoviska budou v Metodickém pokynu pro monitorování implementace 
Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020, 
který je přílohou č. 18 Metodiky řízení programů v programovém období 2014–2020, promítnuty při 
nejbližší aktualizaci. V případě bodu 3 nejsou Přehledy zpracovávané v roce 2017 a v dalších letech 
tímto stanoviskem dotčeny. V případě bodu 2 se změny vyplývající ze stanoviska pro vydání ČZ za 
4. čtvrtletí 2015 týkají pouze této konkrétní zprávy, není tedy potřeba změny promítat do aktualizace 
MP monitorování. Další ČZ nejsou tímto stanoviskem dotčeny.  
 
Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-
2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-monitorovani-implementace.  
 

Účinnost 

Toto metodické stanovisko je vydáno dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní rozvoj a 
vstupuje v účinnost dnem doručení tohoto dopisu. 

 

                                                
1
 V návaznosti na čl. 111 (2) obecného nařízení je období pro konání MV v 1. pololetí roku 2017 a 

2019 prodlouženo do ½ června.  
2
 V návaznosti na čl. 111 (2) obecného nařízení je období pro konání MV v 1. pololetí roku 2017 a 

2019 prodlouženo do 25. června.  
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