Metodické stanovisko ministryně pro místní rozvoj č. 8 k Metodickému pokynu monitorování
implementace Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice
v programovém období 2014-2020 ve věci umožnění podání zprávy o realizaci finančního
nástroje/fondu fondů v mimořádném termínu.

Popis situace
Verze 2 Metodického pokynu 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 termíny administrace Zprávy o realizaci finančního
nástroje/fondu fondů (ZoR FN/FF) následovně: „ZoR FN/FF předkládá příjemce – správce FN/FF
za uplynulé čtvrtletí. První ZoR FN/FF se předkládá za to čtvrtletí, ve kterém byl uzavřen právní akt
o poskytnutí/převodu podpory mezi ŘO a správcem FN/FF. Tato frekvence je nastavena za účelem
pravidelného poskytování údajů o realizaci finančního nástroje/fondu fondů a pod ním realizovaných
finančních nástrojů, zajištění aktuálních informací o stavu a pokroku těchto operací a včasné
identifikace případných problémů v dosahování finančních a věcných cílů, které mohou mít zásadní
vliv na plnění cílů na úrovni programu/prioritní osy, a také ve vazbě na zpracovávání Výroční zprávy
o implementaci finančního nástroje.“
Frekvence podávání ZoR FN/FF byla nastavena s ohledem na další zprávy podávané příjemci
za jednotlivé druhy operací. Praktická implementace finančních nástrojů nicméně ukazuje, že je
v odůvodněných případech nutné, aby ZoR FN/FF byla podávána mimo stanovené termíny.
Za odůvodněné případy lze považovat takové, na kterých naleznou shodu ŘO, MMR-NOK a MF-PCO.
Odsouhlasení proběhne zapracováním mimořádného postupu do řídicí dokumentace programu a jejím
schválením ze strany MMR-NOK a MF-PCO. Z důvodu mimořádné povahy změny a předcházení
budoucím auditním nálezům doporučujeme také konzultovat změnu před jejím provedením s MF-AO.
Metodické stanovisko reaguje na plnění pravidla n+3 v rámci programu OP PIK, kterému napomůže
právě podání ZoR FN v mimořádném termínu. Podání ZoR FN v mimořádném termínu umožní
certifikovat další tranši do finančního nástroje Expanze.
Metodické stanovisko
V kapitole 11.3 Zpráva o realizaci finančního nástroje / fondu fondů se níže uvedený text upravuje
následovně:
„ZoR FN/FF předkládá příjemce – správce FN/FF za uplynulé čtvrtletí. První ZoR FN/FF se předkládá
za to čtvrtletí, ve kterém byl uzavřen právní akt o poskytnutí/převodu podpory mezi ŘO a správcem
FN/FF. Tato frekvence je nastavena za účelem pravidelného poskytování údajů o realizaci finančního
nástroje/fondu fondů a pod ním realizovaných finančních nástrojů, zajištění aktuálních informací
o stavu a pokroku těchto operací a včasné identifikace případných problémů v dosahování finančních
a věcných cílů, které mohou mít zásadní vliv na plnění cílů na úrovni programu/prioritní osy, a také
ve vazbě na zpracovávání Výroční zprávy o implementaci finančního nástroje. V odůvodněných
případech odsouhlasených na národní úrovni lze ZoR FN / FF podat mimo stanovené termíny.
Odsouhlasení na národní úrovni proběhne zapracováním mimořádného postupu do řídicí
dokumentace daného programu a jejím schválením ze strany MMR-NOK a MF-PCO. Z důvodu
mimořádné povahy změny řídicí dokumentace doporučujeme také konzultovat změnu před
jejím provedením s MF- AO. Při použití mimořádného termínu pro podání ZoR FN / FF budou
další kroky v harmonogramu zpracování ZoR FN / FF podle Tabulky 107 adekvátně načasovány
a harmonogram dodržen s přihlédnutím ke skutečnému termínu podání ZoR FN / FF“.
Další postup
Změny, vyplývající ze stanoviska, budou v Metodickém pokynu monitorování implementace
Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice v programovém období 2014-2020,
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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/Evropske-fondy-vCR/2014-2020/Metodicke-pokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-monitorovani-implementace.

Účinnost
Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost dnem podpisu příslušného dopisu ministryně pro místní
rozvoj s okamžitou účinností, tj. 23. listopadu 2018.

2

