Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 10 k Metodickému 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, ve věci:
úpravy a upřesnění vzoru Výroční zprávy o implementaci programů pro Cíl
Investice pro růst a zaměstnanost a pro Cíl Evropská územní spolupráce
spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu
soudržnosti a Evropského sociálního fondu, a upřesnění vzoru Výroční zprávy
o implementaci programu spolufinancovaného z Evropského námořního a
rybářského fondu
a
změny týkající se Strategického realizačního plánu na rok n a jeho vyhodnocení.

1. Úprava a upřesnění vzoru Výroční zprávy o implementaci programů pro Cíl
Investice pro růst a zaměstnanost a pro Cíl Evropská územní spolupráce
spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Fondu
soudržnosti (FS) a Evropského sociálního fondu (ESF), a upřesnění vzoru
Výroční zprávy o implementaci programu spolufinancovaného z Evropského
námořního a rybářského fondu (ENRF)
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,
je prostřednictvím Přílohy č. 28 definován vzor Výroční zprávy o implementaci programu (dále
VZ programu) pro Cíl Investice pro růst a zaměstnanost (dále IRZ). V návaznosti na vydání
Prováděcího nařízení (EU) č. 2018/277, ze dne 23. února 2018, došlo k úpravě Prováděcího
nařízení (EU) č. 2015/207, které prostřednictvím Přílohy V. dosud definovalo závazný vzor
VZ programu pro Cíl IRZ. Vzhledem k provedeným úpravám vzoru zprávy na evropské úrovni je
nutné tyto změny odpovídajícím způsobem promítnout do národního formátu, který je
samostatnou Přílohou č. 28 k MP monitorování.
Podle MP monitorování je prostřednictvím Přílohy č. 29 definován vzor Výroční zprávy o
implementaci programu pro Cíl Evropská územní spolupráce (dále EÚS). V návaznosti na vydání
Prováděcího nařízení (EU) č. 2018/277, ze dne 23. února 2018, došlo k úpravě Prováděcího
nařízení (EU) č. 2015/207, které prostřednictvím Přílohy X. dosud definovalo závazný vzor
VZ programu pro Cíl EÚS. Vzhledem k provedeným úpravám vzoru zprávy na evropské úrovni je
nutné změny odpovídajícím způsobem promítnout do národního formátu, který je samostatnou
Přílohou č. 29 k MP monitorování.
V návaznosti na další upřesnění metodického výkladu a požadavků Evropské komise
k jednotlivým oblastem, které jsou vykazovány v rámci VZ programů jak v Cíli IRZ a v Cíli EÚS,
tak i v případě programu spolufinancovaného z Evropského námořního a rybářského fondu
(ENRF) – zejména pokud se týče výkaznictví věcného a finančního pokroku programu, včetně
pokroku v plnění výkonnostního rámce i dalších souvisejících částí – byly aktualizovány
komentáře, vysvětlení a doporučení MMR-NOK k plnění jednotlivých vzorů zpráv.

Metodické stanovisko
Stávající šablona VZ programu pro Cíl IRZ, Příloha č. 28 k MP monitorování, je změněna:


v Části A: Tabulce 3A, Tabulce 8 a Tabulce 9 - ve všech uvedených případech dochází
k úpravě názvu řádků tabulek. V Tabulce 4A dochází k úpravě (redukci rozsahu)
vykazovaných společných výstupových indikátorů pro ESF, včetně YEI - konkrétně se jedná
o odstranění společných indikátorů CO12, CO13 a CO14. V Tabulce 13 dochází k úpravě
názvu sloupce identifikujícího druh společného akčního plánu (sloupce „Druh SAP”).



V Části B stávajícího znění Přílohy č. 28 k MP monitorování se upravuje název kapitoly 14.1
vzhledem ke zpřesnění požadavků na podávání zpráv, pokud jde o provádění integrovaného
přístupu k územnímu rozvoji, zejména v ohledu explicitního vyjmenování integrovaných
územních investic na základě Prováděcího nařízení (EU) č. 2018/277. Název kapitoly 14.1
se nahrazuje tímto zněním: „14.1 Pokrok při implementaci integrovaného přístupu k
územnímu rozvoji, včetně rozvoje regionů, které čelí demografickým výzvám a jsou trvale
znevýhodněny nebo znevýhodněny přírodními podmínkami, integrovaných územních
investic, udržitelného rozvoje měst a komunitně vedeného místního rozvoje v rámci
operačního programu.“



Mezi kapitoly 14.6 a 15 se vkládá a mezi kapitoly 15 a 16 se zrušuje tento text: „ČÁST C ZPRÁVA PŘEDLOŽENÁ V ROCE 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ (čl. 50
odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)“. To znamená, že nadpis Části C vzoru zprávy se
předsouvá za kapitolu 14.6 a před kapitolu 15.



V Části C: v rámci tabulky v kapitole 15. dochází k úpravě (upřesnění) textace sloupců
definujících požadavky pro výkaznictví údajů pro účely přezkumu výkonnosti a výkonnostního
rámce.

Stávající šablona VZ programu pro Cíl EÚS, Příloha č. 29 k MP monitorování, je změněna:


v Části A: Tabulce 2, kdy, stejně jako ve výše uvedeném případě, dochází k úpravě názvu
řádků tabulky, a dále v Tabulce 8, kde dochází k úpravě názvu sloupce identifikujícího druh
společného akčního plánu (sloupce „Druh SAP”).



V Části B stávajícího znění Přílohy č. 29 k MP monitorování se upravuje název kapitoly 11.1
vzhledem ke zpřesnění požadavků na podávání zpráv, pokud jde o provádění integrovaného
přístupu k územnímu rozvoji, zejména v ohledu explicitního vyjmenování integrovaných
územních investic na základě Prováděcího nařízení (EU) č. 2018/277. Název kapitoly 11.1
se nahrazuje tímto zněním: „11.1 Pokrok při implementaci integrovaného přístupu
k územnímu rozvoji, včetně integrovaných územních investic, udržitelného rozvoje měst a
komunitně vedeného místního rozvoje v rámci programu spolupráce.“



Mezi kapitoly 11.4 a 12 se vkládá a mezi kapitoly 12 a 13 se zrušuje tento text: „ČÁST C ZPRÁVA PŘEDLOŽENÁ V ROCE 2019 A ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ (čl. 50
odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013)“. To znamená, že nadpis Části C vzoru zprávy se
předsouvá za kapitolu 11.4 a před kapitolu 12.



V Části C: v rámci tabulky v kapitole 12. dochází k úpravě (upřesnění) textace sloupců
definujících požadavky pro výkaznictví údajů pro účely přezkumu výkonnosti a výkonnostního
rámce.

Všechny výše uvedené a další vyplývající změny z metodického upřesnění a výkladu na
evropské i národní úrovni jsou přímo promítnuty do Přílohy č. 1 tohoto metodického
stanoviska, která aktualizuje stávající Přílohy č. 28, 29 a 30 MP Monitorování.

2. Změny týkající se Strategického realizačního plánu na rok n a jeho vyhodnocení
Popis situace
Podle MP monitorování je prostřednictvím kapitoly 9.9 definován Strategický realizační plán (dále
jen SRP) na rok n a jeho vyhodnocení (Pololetní / Roční). Na základě této kapitoly je v rámci
souvisejících Příloh 33a-35a pokynu (na základě Metodického stanoviska č. 4 k MP monitorování)
definována přesná podoba a požadovaný rozsah zpráv ve strukturované podobě (tabulky a
textová pole) v MS2014+. Tyto dosud představovaly zdroj dat pro tiskovou podobu zpráv, které
byly povinně předkládány na monitorovací výbor (dále MV). Podobu tiskových verzí zpráv
předkládaných na MV obsahují Přílohy 33b-35b MP monitorování (zjednodušené verze platné od
SRP na rok 2018 a jeho vyhodnocení na základě Metodického stanoviska č. 4 k MP monitorování).
Dlouhodobá praxe ukázala, že požadovaný formát výstupu SRP na rok n a jeho Pololetního /
Ročního vyhodnocení není vyhovující z hlediska formátu a v důsledku toho je použitelnost
a srozumitelnost informace o předpokládaném vývoji a dosaženém stavu realizace programu,
které jsou v rámci těchto zpráv prezentovány členům MV, minimální. Vysoká administrativní
náročnost nástroje byla potvrzena i evaluacemi a konzultacemi s partnery a zástupci ŘO. Z tohoto
důvodu se na základě dohody mezi MMR-NOK a ŘO ruší povinnost zpracovávat a předkládat
tiskovou verzi SRP na rok n, Pololetní vyhodnocení SRP na rok n a Roční vyhodnocení SRP na
rok n v podobě dosud závazně definované prostřednictvím Příloh 33b-35b MP monitorování (dle
Metodického stanoviska č. 4 k MP monitorování)
ŘO nyní mohou předložit MV vlastní zprávu, která bude obsahovat všechny požadované údaje
dle kapitoly 9.9 MP monitorování s cílem řádného informování členů MV o připravovaných
výzvách a plánovaném finančním čerpání a věcném pokroku programu v následujícím roce a
následně o vyhodnocení plnění těchto plánů a dalších krocích ŘO ve vztahu k dosahování
střednědobých a dlouhodobých cílů programu.
Forma zpracování již nadále není stanovena. Jako možný doporučující formát, z něhož lze při
zpracovávání zpráv vycházet, lze využít Přílohy 33b-35b MP monitorování – tyto se stávají
doporučujícími. V této souvislosti se redukuje rozsah informací zadávaných v ohledu zpracování
zpráv v MS2014+, které uvádí příloha 33a-35a MP Monitorování (dle Metodického stanoviska
č. 4 k MP monitorování). Tabulky a textová pole již nadále nejsou jediným závazným podkladem
pro zpracování zpráv, nicméně zůstávají v nezměněné podobě zapracovány v MS2014+ a lze je
tedy i dále využívat pro vlastní potřeby zpracování zpráv na úrovni ŘO. Pro potřeby koordinace,
sledování a vyhodnocování údajů na národní úrovni je pro ŘO nadále zachována povinnost
zadávání údajů týkajících se predikcí finančního čerpání programu a harmonogramu výzev do
MS2014+ dle stávající praxe a v souladu s metodickým nastavením.

Metodické stanovisko
Textace MP monitorování se v kapitole 9.9.2 Struktura upravuje následovně:
„Forma zpracování je plně v kompetenci ŘO. Předkládané údaje v rámci jednotlivých
kapitol mohou mít podobu strukturovaných tabulek a grafů tam, kde je to vhodné,
s případným doplněním kvalitativního komentáře.
Přílohy 33b, 34b a 35b MP monitorování mají charakter doporučených vzorů, které ŘO
mohou využít jako předlohu pro tvorbu vlastních zpráv při zachování metodického
nastavení v rámci jednotlivých oblastí a všech potřebných údajů, které jsou předkládány
na MV pro účely informování jeho členů. Metodická doporučení MMR-NOK pro tvorbu
zpráv jsou uvedena v těchto přílohách metodického pokynu.“
Textace MP monitorování se v kapitole 9.9.3 Forma upravuje následovně:
„Forma SRP je elektronická, zpracování zprávy je plně v kompetenci ŘO při respektování
metodického nastavení v rámci jednotlivých oblastí.

Zprávu je možné zpracovat v MS2014+, v modulu Program - Zprávy – Strategický realizační
plán – Tvorba SRP, resp. Vyhodnocení SRP, který může být využit pro zpracovávání,
schvalování a archivaci draftů. Po finalizaci zde vždy budou zprávy uloženy. ...
Pro potřeby koordinace, sledování a vyhodnocování údajů na národní úrovni je pro ŘO
nadále zachována povinnost zadávání údajů do MS2014+ týkajících se predikcí finančního
čerpání programu, v modulu Program - Zprávy – Strategický realizační plán – Tvorba SRP,
a dále také údajů zadávaných v rámci Harmonogramu výzev, v modulu Výzvy –
Harmonogram výzev, dle stávající praxe a v souladu s metodickým nastavením.“
Textace MP monitorování se v kapitole 9.9.4 Zdroj a platnost dat upravuje následovně:
„Zdrojem dat pro SRP je ŘO a MS2014+. ...
Před zahájením zpracovávání zprávy musí každý subjekt implementační struktury zajistit plný
datový rozsah a kvalitu dat a také jejich aktuálnost a platnost v MS2014+ v oblastech týkajících
se predikcí finančního čerpání programu – v modulu Program – Zprávy – Strategický
realizační plán – Tvorba SRP, a dále údajů zadávaných v rámci harmonogramu výzev –
v modulu Výzvy – Harmonogram výzev.“
Z výše uvedeného vyplývá, že na základě této metodické úpravy (tímto metodickým stanoviskem)
mohou ŘO nadále předkládat MV vlastní zprávu, která bude obsahovat požadované údaje dle
kapitoly 9.9 MP monitorování. ŘO je povinen informovat o pokroku programu v částech, které
jsou pro něj relevantní, rozsah informací týkajících se výzev a finančního a věcného pokroku
programu je na uvážení a zkušenostech ŘO s vědomím, že právě ŘO je zodpovědný za řádné
informování členů MV.
V souvislosti této metodické úpravy již nadále není povinně vyžadováno plnění ročních plánů
indikátorů a obrazovky "Skutečnosti neprojektových indikátorů" v rámci plánu průběžných výzev
v MS2014+; stejně tak již není povinně vyžadována aktualizace detailu finančního plánu výzev
v MS2014+ - všechny uvedené oblasti jsou nadále plně v kompetenci ŘO.
Názvy Příloh č. 33b, 34b a 35b MP monitorování se mění následovně:




„Příloha 33b Strategický realizační plán na rok n (doporučený vzor pro MV)“
„Příloha 34b Pololetní vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n (doporučený
vzor pro MV)“
„Příloha 35b Roční vyhodnocení strategického realizačního plánu na rok n (doporučený vzor
pro MV)“

Další postup
Tyto změny budou v rámci Metodického 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 jeho
nejbližší aktualizaci.
Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/20142020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-monitorovani-implementace.

Účinnost
Toto metodické stanovisko nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu příslušného dopisu
ministryně pro místní rozvoj, tj. 9. května 2019.

