Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 11 k Metodickému pokynu pro
monitorování implementace ESI fondů v ČR programovém období 2014-2020, který je přílohou
č. 18 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020, ve věci doplnění specifického
postupu přepočtu dat předávaných do Evropské komise ve Výroční zprávě o implementaci
finančních nástrojů.

Popis situace
Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v ČR v programovém období 2014 – 2020
(dále jen „MP monitorování“), který je přílohou č. 18 Metodiky řízení programů v programovém období
2014-2020, stanovuje způsob administrace Výroční zprávy o implementaci finančních nástrojů (VZ FN).
Pro FN / FF je specifické, že programové prostředky do nich ŘO převádí postupně v minimálně čtyřech
vkladech a každý při zaúčtování v IS VIOLA získá převodní kurz do EUR odpovídající měsíčnímu kurzu
ECB dle měsíce schválení žádosti o platbu vkladu (ŽoPV) v IS Viola. Ve VZ FN je proto potřeba předávat
EK relevantní data přepočtená z CZK do EUR specifickým algoritmem, který zohledňuje fázované platby
do FN / FF a kurz, který byl přidělen ŽoPV pro certifikaci.
Metodické stanovisko popisuje tento specifický algoritmus. Jeho použitím je dosaženo toho, že v EUR i
v CZK bude v průběhu implementace vykazována totožná míra čerpání alokace FN / FF.
Metodické stanovisko
V kapitole 9.2 Výroční zpráva o implementaci finančních nástrojů se na konec kapitoly 9.2.4 doplňuje
níže uvedený text:
Specifický způsob přepočtu dat předávaných do EK ve VZ FN
Pro FN / FF je specifické, že programové prostředky do nich ŘO převádí postupně v minimálně čtyřech
vkladech a každý při zaúčtování v IS VIOLA získá převodní kurz do EUR odpovídající měsíčnímu kurzu
ECB dle měsíce schválení žádosti o platbu vkladu v IS Viola. Ve VZ FN je proto potřeba předávat EK
relevantní data přepočtená z CZK do EUR specifickým algoritmem, který zohledňuje fázované platby
do FN / FF a kurz, který byl přidělen žádostem o platbu vkladu pro certifikaci. Kurz každé žádosti o
platbu vkladu, stejně jako částka v EUR, jsou dostupné v MS2014+ na Detailu platby na Formuláři F1.
Přepočet alokace FN / FF v dohodě o financování
Část alokace, která již byla schválena ze strany MF-PCO jako žádost o platbu vkladu, je převedena
kurzem/kurzy, který/é byl/y dané/ým ŽoPV přidělen/y v IS Viola (kurz1 pro první ŽoPV1, kurz2 pro
druhou ŽoPV atd.) Zbytek alokace je převeden aktuálním měsíčním kurzem EK (kurz prosince roku n).
Přepočet celkové výše programových prostředků převedených do FN / FF
U ŽoPV, které již byly vykázány EK, tj. certifikovány, se vždy použijí kurzy jednotlivých ŽoPV, které jim
byly přiděleny v IS Viola (kurz1 pro první ŽoPV1, kurz2 pro druhou ŽoPV atd.)
Přepočet prostředků vyplacených konečným příjemcům, prostředků vyplacených jako příspěvky
ve prospěch konečných příjemců a prostředků vyplacených příjemci jako náklady na řízení /
poplatky za správu FN / FF
Prostředky vyplacené konečným příjemcům (v případě záruk prostředky převedené do fondu krytí rizik),
prostředky vyplacené jako příspěvky ve prospěch konečných příjemců (příspěvky na úhradu úroků,
příspěvky k ceně záruky a příspěvky na technickou pomoc) a prostředky vyplacené příjemci jako
náklady na řízení / poplatky za správu FN / FF se do výše první ŽoPV převádí kurzem první ŽoPV.
Vyplacené prostředky nad rámec první ŽoPV jsou převáděny kurzem druhé ŽoPV. Pokud výše
prostředků vyplacených konečným příjemcům, prostředků vyplacených jako příspěvky ve prospěch
konečných příjemců a prostředků vyplacených příjemci jako náklady na řízení / poplatky za správu
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FN / FF přesáhne výši první a druhé ŽoPV, použije se pro vyplacené prostředky do výše první ŽoPV
kurz první ŽoPV, pro vyplacené prostředky nad rámec první ŽoPV do výše součtu první a druhé ŽoPV
kurz druhé ŽoPV a nad rámec první a druhé ŽoPV se použije kurz třetí ŽoPV. Obdobně se postupuje
pro další ŽoPV do FN / FF.
Tímto postupem je dosaženo toho, že v EUR i v CZK bude v průběhu vykazována totožná míra čerpání
alokace FN / FF.
Přepočet dalších částek, které nevstupují do certifikace
Ve VZ FN jsou do EK předávány i další údaje, které nevstupují do certifikace. Tyto částky jsou převedeny
aktuálním měsíčním kurzem EK (kurz prosince roku n).
Jedná se o prostředky vázané ve smlouvách s konečnými příjemci (o poskytnutém finančním produktu)
a specifické údaje pro úvěrové FN (celková částka uvolněných nesplacených úvěrů) a záruční FN
(celková částka záruk uvolněných kvůli nesplacení úvěru). Dále částky úroků a jiných výnosů z plateb
do FN, navrácené částky do FN a výše znovu použitých prostředků, které se navrátily do FN. Aktuální
měsíční kurz je použit také u údajů souvisejících s pákovým efektem FN, konkrétně u celkové částky
jiných příspěvků vázané v DoF, celkové částky jiných příspěvků vložených do FN a celkové částky jiných
příspěvků zmobilizovaných na úrovni konečných příjemců.

Další postup
Změny, vyplývající ze stanoviska, budou v Metodickém pokynu pro monitorování implementace ESI
fondů v ČR 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 https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/20142020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-monitorovani-implementace.

Účinnost
Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost s okamžitou účinností dnem podpisu příslušného dopisu
ministryně pro místní rozvoj, tj. 18. prosince 2019.
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