Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 6 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 žadatelů/příjemců coby fyzických
osob a běžících operací.

1) Fyzické osoby – jako žadatelé a příjemci
Popis situace
Podle Metodického pokynu pro monitorování implementace Evropských strukturálních a
investičních fondů v České republice v programovém období 2014–2020 (dále jen „MP
monitorování 2014 – 2020“), který je Přílohou č. 18 Metodiky řízení programů v programovém
období
2014–2020, dle Přílohy č. 7 MP monitorování 2014 – 2020 „Individuální projekt, plošné
opatření, zjednodušený projekt a velký projekt – datové položky“ může být žadatelem /
příjemcem operace spolufinancované z ESF, EFRR a FS pouze veřejný nebo soukromý
subjekt.
Na základě změny Nařízení o společných ustanoveních Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 (dále jen „obecné nařízení“) provedené Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU, EURATOM) č. 2018/1046 (dále jen „nařízení Omnibus“),
kterým se upravuje čl. 2 bod 10 se zpětnou účinností od 1. 1. 2014, může být žadatelem /
příjemcem také fyzická osoba. V návaznosti na tuto úpravu je nezbytné umožnit metodicky a na
tomto základě rovněž prostřednictvím nastavení MS2014+ žádat o podporu z ESF, EFRR a FS
také fyzickým osobám.
Metodické stanovisko
V Příloze č. 7 MP monitorování 2014 – 2020 se upravuje definice a kontextová nápověda u
datové položky (dále jen „DP“) č. 215 „RČ“, DP č. 216 „Jméno“, DP č. 217 „Příjmení“, DP č. 218
„Datum narození“ a DP č. 219 „Fyzická osoba nepodnikající“ tak, aby mohly být vyplňovány i u
typu subjektu žadatel / příjemce, který je z hlediska právní formy fyzickou osobou nepodnikající
nebo fyzickou osobou podnikající bez IČ.
Výše uvedené úpravy obsahuje Příloha č. 1 tohoto metodického stanoviska.

2) Běžící operace – vymezení pojmu
Popis situace
Pojmem „běžící operace“ se v MP monitorování 2014 – 2020 rozumí protiklad dokončené
operace definované v článku 2 (14) obecného nařízení, kde se „dokončenou operací“ rozumí
„operace, která je fyzicky dokončena nebo zcela provedena a v souvislosti s níž příjemci
provedli všechny příslušné platby a byl jim vyplacen odpovídající příspěvek z veřejných zdrojů“.
Vymezení pojmu „běžící operace“, který je z úrovně Evropské komise oficiálně použit v rámci
preambule nařízení Omnibusu, je ponechán v kompetenci členského státu.
Jako „běžící operace“ jsou tedy v rámci stávajícího MP Monitorování 2014 – 2020 chápány
operace ve stavu, kdy ještě nebyly fyzicky zcela zrealizovány – tzn. nacházejí se v centrálním
stavu PP36 „Projekt ve fyzické realizaci“ až PP40 „Projekt fyzicky ukončen“. Ve vazbě na čl. 61
obecného nařízení lze považovat za „běžící operace“ také ty, u nichž ještě neproběhlo finanční
ukončení ze strany PCO – tj. nacházejí se v centrálním stavu PP41 „Projekt finančně ukončen
ze strany ŘO“.
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Na základě jednání mezi MMR-NOK, MF-PCO, MF-AO a ŘO programů spolufinancovaných
z fondů ESIF byl na národní úrovni jako poslední moment běžící operace akceptován centrální
stav PP41 „Projekt finančně ukončen ze strany ŘO“.
Přechodem do centrálního stavu PP42 „projekt finančně ukončen ze strany MF-PCO“, kdy již
proběhlo vyrovnání vzájemných finančních závazků, je operace považována za dokončenou ve
smyslu čl. 2 (14) obecného nařízení.
Metodické stanovisko
V MP Monitorování 2014 – 2020, kap. 4.3.3 Stavy projektu / plošného opatření, Tabulce č. 5
„Fáze, procesy a stavy jednotlivých operací – individuální projekt, zjednodušený projekt,
mikroprojekt, velký projekt, plošné opatření” se mění ve sloupci „Popis“ u centrálního stavu
PP42 původní znění:
„Stav, kdy jsou všechny způsobilé finanční prostředky projektu certifikovány, a to na základě
údajů z IS VIOLA”,
na znění:
“Stav, kdy jsou všechny způsobilé finanční prostředky projektu certifikovány, a to na základě
údajů z IS VIOLA. Pro účely článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 se přechodem do tohoto stavu operace považuje za
dokončenou.”

Další postup
Tyto změny 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.
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 je vydáno dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní
rozvoj a nabývá účinnosti od 2. 8. 2018.
Přílohy
Priloha 1_MP_monitorovani_komplet_aktualizace_priloha7
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