
Metodické stanovisko č. 3 k Metodickému pokynu finančních toků programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti 
a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020, 
verze 4, který je přílohou č. 15 Metodiky řízení programů v programovém období   
2014 - 2020 
 

Popis situace 

Toto metodické stanovisko se vztahuje k Metodickému pokynu finančních toků programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského 
námořního a rybářského fondu na programové období 2014 - 2020 (dále jen „MPFT“), 
verze 4, upravenému metodickým stanoviskem č. 1 a 2. 

Metodickým stanoviskem dochází k upřesnění postupů v souvislosti s prováděním 
finančních oprav při uzavírání operačních programů. 

V kap. 4.5.1 je doplněn postup pro provádění finančních oprav v rámci účtů závěrečného 
účetního roku. V rámci účtů závěrečného účetního roku budou finanční opravy prováděny i 
u výdajů souvisejících se všemi předchozími účetními lety a zároveň bude na rozhodnutí 
příslušného řídicího orgánu, zda se finanční oprava u potvrzené nesrovnalosti, která 
nebude vymožena a převedena na účet Platebního a certifikačního orgánu provede či 
nikoliv. Pokud se finanční oprava neprovede, dotčené prostředky budou v rámci účtů 
vykázané jako tzv. pohledávky, nebo nevymahatelné částky. 

V kapitole 7.3.1 pak dochází k úpravě související s prováděním finančních oprav a 
vykazováním způsobilých výdajů u finančních nástrojů.  

 

Metodické stanovisko 

Obsahem metodického stanoviska jsou tyto změny: 
1. V kap. 4.5.1. na straně 35 se za odstavec: „PCO využívá kombinaci obou výše 

uvedených způsobů provádění finančních oprav tak, aby zabezpečil, že účty 
odeslané EK jsou očištěné o veškeré výdaje dotčené potvrzenými nesrovnalostmi 
souvisejícími s výdaji daného účetního roku. V souladu s ustanovením čl. 122 
odst. 2 Obecného nařízení se finanční opravy neprovádí prvním z výše uvedených 
způsobů u tzv. podlimitních nesrovnalostí46“ doplňuje nový odstavec v následujícím 
znění:  
„V rámci účtů závěrečného účetního roku se finanční opravy provedou nejenom 
u výdajů daného účetního roku, ale i u výdajů všech předchozích účetních let. 
Zároveň platí, že finanční opravy je v účtech nutné aplikovat pouze u těch 
potvrzených nesrovnalostí, které již byly vymoženy a převedeny na účet PCO, 
přičemž u potvrzených nesrovnalostí, které nebyly vymoženy a převedeny na účet 
PCO, ŘO rozhodne, zda se finanční oprava v účtech provede, anebo zda se 
dotčené výdaje ponechají v účtech a zároveň budou vykázané jako tzv. pohledávky 
v Dodatku 3 nebo tzv. nevymahatelné částky v Dodatku 5 účtů.“ 

                                                 
46 Podlimitními nesrovnalostmi se rozumí případy popsané v kap. 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.3. 



2. Poslední odstavec kap. 7.3.1. na straně 72 ve znění: „V rámci uzavírání OP a 
v souladu s konečným datem způsobilosti, které je stanoveno na 31. 12. 2023, je 
předloženo závěrečné vykázání způsobilých výdajů na základě příslušné zprávy 
o realizaci finančního nástroje/fondu fondů, a to na formuláři F1 – Žádost o platbu 
vkladu do finančních nástrojů a vykázání způsobilých výdajů.“ se nahrazuje 
odstavcem v následujícím znění:  
„Platby konečným příjemcům či v jejich prospěch a úhradu nákladů na řízení a 
poplatků za správu finančního nástroje/fondu fondů lze obecně činit pouze do konce 
období způsobilosti, tj. do 31. 12. 2023. Výše výdajů vykázaných EK při uzavírání 
programu musí odpovídat výši prostředků vynaložených v rámci finančního 
nástroje/fondu fondů konečným příjemcům či v jejich prospěch a na další způsobilé 
výdaje v souladu s čl. 42 odst. 1 Obecného nařízení. V případě, že při uzavírání 
programu nedosáhne výše způsobilých výdajů u finančních nástrojů/fondu fondů 
částky certifikovaných vkladů uvedených v Dodatku 1 žádosti o platbu do 
EK/Dodatku 6 účetní závěrky, bude vzniklý rozdíl odpovídající podílu prostředků 
z rozpočtu EU navrácen ze strany ŘO na univerzální účet PCO.“ 

 
 

Další postup 

Změny, vyplývající z tohoto metodického stanoviska, budou zapracovány 
do konsolidovaného znění textu MPFT, které bude zveřejněno na webových stránkách 
Ministerstva financí. 

Účinnost 

Toto metodické stanovisko je vydáno s účinností od 1. 9. 2022.  


