Řešení způsobilosti výdajů v důsledku zásahu vyšší moci (epidemie
COVID-19) v OPTP
Z důvodu mimořádné situace vyvolané epidemií nemoci COVID-19 (vyšší moc dle čl. 87 Obecného
nařízení) a souvisejících omezujících opatření zavedených ze strany státu, ŘO OPTP upozorňuje
příjemce, že v projektech OPTP může dojít k porušení Pravidel pro žadatele a příjemce v Operačním
programu Technická pomoc (PŽP OPTP) a tím ke vzniku nezpůsobilých výdajů.
Možné oblasti vzniku nezpůsobilých výdajů v důsledku vyšší moci (COVID-19):



Výdaje v souvislosti s neúčastí na zahraniční/domácí služební cestě a zrušením akce
(výdaje na pracovní cesty a výdaje na zajištění jiných akcí v rámci plnění aktivit projektů)
Za výdaje vzniklé z titulu vyšší moci bude možné považovat výdaje související s neuskutečněnou
zahraniční cestou, pokud k neuskutečnění zahraniční cesty došlo (zejména v době trvání
nouzového stavu dle usnesení vlády č. 194/2020) z jednoho z následujících důvodů:
 zrušení akce ze strany pořadatele,
 osoba nemohla vycestovat z důvodu karantény/nemoci/ošetřování člena rodiny,
 v době, kdy měla cesta započít, bylo platné doporučení Bezpečnostní rady státu zvážit cesty
do zahraničí nebo Ministerstva zahraničních věcí pro danou zemi (např. pro Itálii) nebo krizové
opatření vlády necestovat do dané země dle usnesení vlády č. 198/2020,
 v době, kdy měla cesta započít, byla přijata opatření na území hostitelské země, která cestu
znemožnila,
 v době, kdy měla cesta započít, byly uzavřeny hranice ČR pro výjezdy do zahraničí dle
usnesení vlády č. 203/2020.



Výdaje související s neuskutečněnou tuzemskou cestou, pokud k neuskutečnění tuzemské
cesty došlo z jednoho z následujících důvodů:
 zrušení akce ze strany pořadatele,
 zrušení akce na základě usnesení vlády č. 199/2020, 201/2020, 239/2020, 247/2020, příp.
dalších usnesení,
 osoba nemohla vycestovat z důvodu karantény/nemoci/ošetřování člena rodiny,
 v době, kdy měla cesta započít, bylo platné krizové opatření vlády o omezení volného pohybu
dle usnesení vlády č. 247/2020, které cestu znemožnilo.
Příjemce musí dokladovat nemožnost uskutečnění tuzemské či zahraniční pracovní
cesty.



Marně vynaložené výdaje, související s přípravou akce (pronájmy sálů, zajištění občerstvení,
mzdové náklady, tiskové materiály apod.), která musela být zrušena na základě usnesení vlády
č. 199/2020, 201/2020, 239/2020, 247/2020, příp. dalších usnesení. Výdaje na stornopoplatky
jsou však způsobilé pouze tehdy, pokud jsou uvedeny ve smlouvě, nebo vyplývají ze zákona.

Základním předpokladem při posuzování výše způsobilosti výdajů je postup příjemce v souladu s
principy 3E (minimalizace takových výdajů) a nemožnost úhrady výdaje příjemci jiným subjektem.
Všechny takovéto způsobilé výdaje budou ze strany ŘO OPTP posuzovány výhradně na žádost
příjemce. Příjemce zašle žádost o posouzení způsobilosti výdajů prostřednictvím depeše v MS2014+,
kterou adresuje PM/FM.
Porušení PŽP OPTP z titulu zásahu vyšší moci, v jejichž důsledku vzniknou nezpůsobilé výdaje, které
bude ŘO OPTP na základě žádosti příjemce posuzovat, musí splňovat tyto podmínky:
1) porušení nelze přičítat příjemci,
2) porušení bylo nestandardní a nepředvídatelné
3) porušení nebylo možné přes řádnou péči příjemce zabránit.

