
Metodické stanovisko č. 1 k Metodickému pokynu pro finanční toky programů 
spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a 
Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021-2027 
  
Popis situace 

Toto metodické stanovisko se vztahuje k Metodickému pokynu pro finanční toky programů 
spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního 
fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci a Evropského 
námořního, rybářského a akvakulturního fondu 2021-2027 (dále jen „MPFT“), verze 2.  

Metodické stanovisko je vydáváno v  návaznosti na přijetí Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2022/2039 ze dne 19. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) 
č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 2021/1060, pokud jde o dodatečnou flexibilitu pro řešení 
důsledků vojenské agrese Ruské federace FAST (flexibilní pomoc územím) – CARE. Nově 
dochází dle čl. 90 (2) obecného nařízení u programů v rámci cíle Investice pro 
zaměstnanost a růst financovaných z EFRR, ESF+ a FS k vyplacení dodatečných 
předběžných plateb v letech 2022 a 2023 ve výši 0,5 %. Tyto dodatečné předběžné platby 
budou vypořádány nejpozději v závěrečném účetním roce.  

Dále dochází k níže uvedeným úpravám. 

V kap. 3.2.1 se upravuje oficiální název pokynů pro vyplňování formulářů žádostí o platbu. 

V kap. 3.2.6 dochází na základě podnětu ŘO OP ŽP k úpravě postupů pro poskytování 
prostředků v případě, že příjemcem je příspěvková organizace obce nebo školská 
právnická osoba zřízená obcí. Nastavení finančních toků ve směru k příspěvkovým 
organizacím obcí bylo jednou z diskutovaných připomínek při přípravě MPFT. Původní 
návrh MPFT, který byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení, vycházel ze 
stanoviska odboru státního rozpočtu (odb. 11) a odboru financování územních rozpočtů 
(odb.  12) MF, dle kterého by dotace příspěvkové organizaci obce neměly být poskytovány 
zprostředkovaně přes kraje, ale pouze přes obce jako zřizovatele příspěvkových 
organizací (tj. SR-obec-PO obce). Na základě jednání k vypořádání připomínek od 
zástupců MŠMT a MPSV, kteří upozorňovali na problematické aspekty tohoto výkladu, 
bylo v MPFT zachováno nastavení z programového období 2014-2020, kdy jsou dotace 
poskytovány SR-kraj-obec-PO obce. Nyní dochází k úpravě MPFT tak, aby byly popsány 
obě varianty, tj. jak SR-kraj-obec-PO obce, tak SR-obec-PO obce.  

S cílem zjednodušit administraci žádostí o platbu bylo v kap. 3.2.7 přistoupeno ke zrušení 
požadavku na předkládání nulových žádostí o platbu vzniklých krácením či zpětným 
krácením do souhrnných žádostí předkládaných Platebnímu orgánu. Zkušenosti 
z předchozího programového období ukázaly, že z hlediska provádění finančních oprav, 
které by byly navázané na nulové žádosti o platbu včetně jejich kurzu, je přínos tohoto 
postupu zanedbatelný a neodpovídá administrativní náročnosti na jeho provádění.  

V kapitole 3.2.7 dochází v souvislosti s implementací zjednodušených metod vykazování 
dle článku 94 obecného nařízení (dále „ZMV“) k úpravě přiřazování směnného kurzu při 
zaúčtování souhrnné žádosti o platbu. Z požadavku EK vyplývá, že tyto výdaje musí být 
EK vykazovány ve stejné hodnotě EUR, ve které byly schváleny v příslušném programu. 
Vzhledem k tomu, že výše jednotkového nákladu, resp. jednorázové částky, je na národní 
úrovni stanovena v CZK, bylo nutné stanovit směnný kurz pro přepočtení na EUR, který 
bude s ohledem na technické možnosti informačních systémů fixní po celou délku 



programového období. Fixní kurz je stanoven na základě projekce vývoje kurzu odborem 
Hospodářská politika Ministerstva financí ve výši 23,50 CZK/EUR. Tento postup se netýká 
paušálních sazeb, jelikož EK v jejich případě schvaluje pouze % vyjádření (zde bude 
využit standardní přístup přepočtu na EUR – tj. měsíční kurz Evropské komise k datu 
zaúčtování příslušného výdaje v IS VIOLA). 

Metodickým stanoviskem dochází rovněž k úpravám v kapitole 4 Finanční nástroje, kde 
bylo nově zavedeno omezení pro předkládání výdajů nad rámec alokace FN, doplněn 
požadavek na vrácení části poskytnutého, ale nevyčerpaného počátečního vkladu, 
upřesněn kurz pro výdaje dotčené individuální nesrovnalostí, upraven postup pro 
schvalování žádostí o platbu za FN/HF v souhrnné žádosti a aktualizován odkaz na zákon 
o rozpočtových pravidlech. Dále byla rozpracována a upřesněna kap. 4.2 týkající se řešení 
nesrovnalostí. V neposlední řadě pak dochází k terminologické úpravě a sjednocení 
některých pojmů.  

V kapitole 5 byla dána do souladu definice nesrovnalosti s definicí uvedenou ve Slovníčku 
pojmů užívaných v prostředí fondů EU v programovém období 2021-2027. Zároveň byl 
v kap. 5.3.1 upřesněn účet PO a do kapitoly 5.3.2 bylo doplněno číslo účtu pro program 
Interreg, které slouží pro zaslání neoprávněně použitých prostředků polským VPa nebo 
českým a polským partnerem Interreg. Obdobně bylo toto číslo účtu doplněno i do kap. 
5.4. 

V kap. 6.1.1 se doplňuje nový bod 19, jehož smyslem je upozornit poskytovatele dotace na 
skutečnost, že je potřeba v rozhodnutí o poskytnutí dotace příjemce zavázat k poskytnutí 
informací nutných pro splnění povinnosti řídicího orgánu dle čl. 72 odst. 1 písm. e) 
obecného nařízení elektronicky zaznamenávat a uchovávat údaje o každé operaci 
nezbytné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, kontrolu a audity v souladu 
s přílohou XVII obecného nařízení, kterými řídicí orgán nedisponuje. Zároveň dochází 
k formálnímu upřesnění náležitostí o poskytnutí dotace uvedených v bodě 1. 

Metodické stanovisko 

Obsahem metodického stanoviska jsou tyto změny: 
1. Na konec kap. 3.1.1. na straně 11 se doplňuje nový odstavec, včetně poznámky 

pod čarou v následujícím znění: 
„U programů financovaných z EFRR, ESF+ a FS v rámci cíle Investice pro růst a 
zaměstnanost  vyplatí EK v letech 20227 a 2023 dodatečné předběžné platby ve 
výši 0,5 %. Tyto dodatečné předběžné platby jsou vypořádány nejpozději při 
uzavření programu.“ „7 Dodatečná předběžná v roce 2022 je vyplacena neprodleně 
poté, co vstoupí v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2022/2039 ze dne 19. října 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a 
nařízení (EU) č. 2021/1060, pokud jde o dodatečnou flexibilitu pro řešení důsledků 
vojenské agrese Ruské federace FAST (flexibilní pomoc územím) – CARE.“ 

2. V kap. 3.2.1 na straně 12 se ve druhém odstavci upravuje název pokynů pro 
vyplňování formulářů žádostí o platbu. Tento odstavec nově zní:  
„PO ve spolupráci s MMR vydává a aktualizuje Pokyny k vyplnění formulářů F1 pro 
programové období 2021-2027, které jsou pro ŘO závazné.“ 

3. V kap. 3.2.6 na str. 20, v části, která se týká případů, kdy příjemcem je příspěvková 
organizace obce nebo školská právnická osoba zřízená obcí dochází 
k následujícím úpravám:  



• v popisu finančního toku pod nadpisem je kraj nově uveden v závorce, tj.: 
„(SR → (kraj) → obec → příspěvková organizace obce nebo školská 
právnická osoba zřízená obcí)„ 

• třetí odstavec nově zní: „V případě dotačních neinvestičních akcí je možné 
uplatnit i postup pro poskytování prostředků obcím popsaný výše, tj. 
poskytnout dotaci dvoustupňově prostřednictvím kraje a následně 
prostřednictvím rozpočtu obce.“ 

• čtvrtý odstavec nově zní: „V rozhodnutí uvede poskytovatel účet obce, 
případně kraje i obce, jejichž prostřednictvím je dotace poskytována. 
Následně poskytovatel převede finanční prostředky na účet obce/kraje, zašle 
jí/mu kopii rozhodnutí včetně potřebných údajů pro identifikaci daného 
finančního převodu ... V případě finančního toku přes kraj předá kraj tyto 
informace a lhůty též dané obci.“ 

• závěr posledního odstavce nově zní: „…poté, co je výpisem z účtu (případně 
účetními sestavami potvrzujícími uskutečnění platby) doložen převod 
prostředků ze SR na účet obce, resp. kraje, který plní funkci 
zprostředkovatele finančního vztahu pro příspěvkovou organizaci nebo 
školskou právnickou osobu obce. PO doporučuje, aby ŘO ověřil, že obec, 
resp. kraj i obec, zajistily převedení výše uvedených prostředků příjemci.“ 

4. Na konci druhého odstavce kap. 3.2.7 na straně 21 byla zrušena poslední věta ve 
znění: 
„Do SŽ je nezbytné zahrnovat i nulové žádosti o platbu vzniklé krácením či zpětným 
krácením výdajů.“ 

5. V  kap. 3.2.7 se na konec čtvrtého odstavce na straně 21 doplňuje následující text: 
„V případě žádostí o platbu, které zahrnují výdaje založené na jednotkových 
nákladech, resp. jednorázových částkách dle čl. 94 obecného nařízení, bude pro 
přepočet těchto výdajů použit fixní kurz 23,50 CZK/EUR. Důvodem je skutečnost, 
že tyto výdaje musí být EK vykázány ve stejné hodnotě EUR, v jaké byly schváleny 
v programu.“ 

6. První odstavec kap. 4.1 na straně 26 ve znění: „Finanční nástroje jsou vedeny a 
administrovány v CZK. Výdaje konečných příjemců a náklady na řízení a poplatky 
za správu jsou převedeny do EUR až ve chvíli schválení žádosti o platbu v IS 
VIOLA. Pro monitoring implementace FN/HF jsou částky, které nemají EUR 
hodnotu, převáděny do EUR aktuálním měsíčním účetním směnným kursem 
Komise. Specifika finančních toků v rámci finančních nástrojů jsou popsána v čl. 59, 
odst. 8 a čl. 92 Obecného nařízení.“ se nahrazuje dvěma novými odstavci 
v následujícím znění:  
„FN/HF jsou vedeny a administrovány v CZK. Výdaje konečných příjemců či v jejich 
prospěch a náklady na správu a poplatky za správu jsou převedeny do EUR až ve 
chvíli schválení žádosti o platbu v IS VIOLA. Jedná se především o částky 
počátečního vkladu a všechny realizované výdaje. U prostředků dotčených 
individuální nesrovnalostí, které budou v souladu s čl. 103 odst. 5 Obecného 
nařízení opětovně využity v rámci stejného FN (viz kapitola 4.2), je nastaven kurz 
přepočtu do EUR podle žádosti o platbu, ve které byly identifikovány nezpůsobilé 
výdaje. Pro účely monitoringu implementace FN/HF jsou částky, které nemají EUR 
hodnotu, převáděny do EUR aktuálním měsíčním účetním směnným kurzem 
Komise. 
Specifika finančních toků v rámci FN/HF jsou popsána v čl. 59, odst. 8 a čl. 92 
Obecného nařízení.“ 



7. Text poznámky pod čarou č. 39 v kap. 4.1 na straně 26 ve znění: „Pokud není 
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, mohou být prostředky do FN vloženy jako 
výdaj ze SR do FN podle § 7 odst. 1 písm. z) zákona o rozpočtových pravidlech 
v souladu s dohodou o financování.“ se nahrazuje textem v následujícím znění:  
„Pokud není vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, mohou být prostředky do 
FN/HF vloženy jako výdaj ze SR do FN/HF podle § 7 odst. 1 písm. y) zákona 
o rozpočtových pravidlech v souladu s dohodou o financování.“ 

8. První věta třetího odstavce v části b) kap. 4.1 na straně 27 ve znění: „Formulář 
zahrnuje i informace o stavu a pokroku implementace FN, pokroku v plnění cílů 
finančního nástroje, vzniklé problémy a jejich řešení a zároveň informaci o výši 
počátečního vkladu a průběžně vykázaných způsobilých výdajích za FN/HF, včetně 
přehledu konečných příjemců a informace o způsobilých výdajích jednotlivých 
projektů konečných příjemců.“ se nahrazuje větou v následujícím znění: 
„Formulář zahrnuje i informace o stavu a pokroku implementace FN/HF, pokroku 
v plnění cílů FN/HF a zároveň informaci o výši počátečního vkladu a průběžně 
vykázaných způsobilých výdajích za FN/HF, včetně přehledu konečných příjemců a 
informace o způsobilých výdajích jednotlivých projektů konečných příjemců.“ 

9. Text poznámky pod čarou č. 43 v kap. 4.1 na straně 27 ve znění: „V případě, že 
není uzavřen právní akt o poskytnutí/převodu podpory, ale jedná se o výdaj do 
finančního nástroje podle § 7 odst. 1 písm. z) zákona o rozpočtových pravidlech, 
může příjemce požádat ŘO o proplacení počátečního vkladu pouze na základě 
Dohody o financování.“ se nahrazuje textem v následujícím znění:  
„V případě, že není uzavřen právní akt o poskytnutí/převodu podpory, ale jedná se 
o výdaj do FN/HF podle § 7 odst. 1 písm. y) zákona o rozpočtových pravidlech, 
může příjemce požádat ŘO o proplacení počátečního vkladu pouze na základě 
dohody o financování.“ 

10. V části b) kap. 4.1 na straně 28 se za větu „Pro termíny předložení a postupy 
schvalování SŽ platí ustanovení kap. 3.2.7.“ doplňuje nový odstavec, který zní: 
„Pokud je v rámci FN/HF předloženo v souhrnných žádostech více žádostí o platbu 
za jeden FN/HF, jsou tyto žádosti o platbu schvalovány postupně dle pořadových 
čísel žádostí o platbu. Vzhledem k návaznostem ve formulářích F1 žádosti o platbu 
FN/HF nelze schválit následující žádost o platbu, pokud není nejpozději společně 
s ní schválena předchozí.“ 

11. Do bodu 3 kap. 4.1 na straně 28 ve znění: „Po vyčerpání minimálně 70 % z celkové 
alokace FN nebo HF (v závislosti na výši počátečního vkladu) příjemce vyúčtovává 
na formuláři F1 počáteční vklad.“ se doplňuje nová věta:  
„Předkládání výdajů nad rámec alokace FN/HF nebude umožněno.“ 

12. První, druhý a třetí odstavec kap. 4.1 na straně 29 ve znění: „V průběhu 
implementace programu jsou vůči EK vykazovány způsobilé výdaje obsažené 
v počátečním vkladu do FN a následně výdaje poskytnuté konečným příjemcům či 
v jejich prospěch v součtu nepřesahující celkovou alokaci finančního nástroje (viz 
následující odstavec). Při ukončování programu jsou způsobilé pouze výdaje 
poskytnuté konečným příjemcům či v jejich prospěch a náklady na řízení a poplatky 
za správu.  
V průběhu implementace je nutné zajistit, že v rámci žádosti o platbu a účtech 
budou ve výkaze výdajů EK deklarovány výdaje za FN v maximální výši 100 % 
alokace FN (v součtu za počáteční vklad a výdaje poskytnuté konečným příjemcům 
či v jejich prospěch včetně nákladů na řízení a poplatků za správu). … V případě 



nevyčerpání celého počátečního vkladu budou při uzavírání způsobilé výdaje 
sníženy na hodnotu prostředků poskytnutých konečným příjemcům či v jejich 
prospěch a na náklady na řízení a poplatky za správu.  
K rozdělení výdajů na ty, které budou zařazeny do žádosti o platbu a které pouze 
do dodatku č. 1, resp. dodatku č. 3, a budou tedy již kryty prvním refundovaným 
vkladem, dojde na úrovni IS VIOLA.“ se nahrazují odstavci v následujícím znění:  
„V průběhu implementace programu jsou vůči EK vykazovány způsobilé výdaje 
obsažené v počátečním vkladu do FN/HF a následně výdaje poskytnuté konečným 
příjemcům či v jejich prospěch a náklady na správu a poplatky za  správu v součtu 
nepřesahujícím celkovou alokaci finančního nástroje (viz následující odstavec). Při 
ukončování programu jsou způsobilé pouze výdaje poskytnuté konečným 
příjemcům či v jejich prospěch a náklady na správu a poplatky za správu. 
V průběhu implementace je nutné zajistit, že v rámci žádosti o platbu EK a v účtech 
budou ve výkaze výdajů EK deklarovány výdaje za FN/HF v maximální výši 100 % 
alokace FN/HF (v součtu za počáteční vklad a výdaje poskytnuté konečným 
příjemcům či v jejich prospěch včetně nákladů na správu a poplatků za správu). 
Všechny výdaje vynaložené konečným příjemcům, které budou v součtu 
s počátečním vkladem přesahovat hodnotu 100 % alokace FN/HF, budou již 
vykazovány pouze v dodatku č. 1 žádosti o platbu EK, resp. v dodatku č. 3 účtů. 
V dodatku č. 1, resp. dodatku č. 3 je sledována míra vyčerpání počátečního vkladu 
do FN/HF, tedy je porovnávána výše počátečního vkladu s výší prostředků 
poskytnutých konečným příjemcům či v jejich prospěch a na náklady na správu a 
poplatky za správu a zároveň již nevykázaných v rámci výkazu výdajů. Dodatek č. 1 
žádosti o platbu EK, resp. dodatek č. 3 účtů, jsou vyplňovány údaji za výdaje 
poskytnuté konečným příjemcům či v jejich prospěch a náklady na správu a 
poplatky za správu až poté, co je v rámci žádosti o platbu EK kumulativně vykázáno 
100 % alokace FN/HF. V případě nevyčerpání celého počátečního vkladu budou při 
uzavírání způsobilé výdaje sníženy na hodnotu prostředků poskytnutých konečným 
příjemcům či v jejich prospěch a na náklady na správu a poplatky za správu. Výše 
poskytnutého, ale nevyčerpaného počátečního vkladu odpovídající podílu 
prostředků z rozpočtu EU bude vrácena přes ŘO zpět na univerzální účet PO. 
K rozdělení výdajů na ty, které budou zařazeny do žádosti o platbu EK a které 
pouze do dodatku č. 1, resp. dodatku č. 3 účtů, a budou tedy již kryty refundovaným 
počátečním vkladem, dojde na úrovni IS VIOLA.“ 

13. V legendě k obrázku 4 v kap. 4.1 na str. 30 dochází k následujícím úpravám: 
• v bodě 1 je spojení „ŘO převádí tranši“ nahrazeno spojením „ŘO převádí 

vklad“ 
• v bodě 2 je odstraněn dovětek „na základě odeslané tranše“ 
• v bodě 6 je na konec věty doplněn dovětek „či v jejich prospěch a na náklady 

na správu a poplatky za správu“ 
14.  V kap. 4.2 na straně 31 se část pátého odstavce ve znění: „Příjemce bude výdaje 

dotčené nesrovnalostí odečítat průběžně na své úrovni ze žádosti o platbu na ŘO. 
Tyto nezpůsobilé výdaje vstoupí do SŽ jako záporné částky (sníží refundovanou 
částku) a na základě toho budou v IS VIOLA zaúčtovány finanční opravy. 
Prostředky dotčené nesrovnalostí je možné znovu využít na jinou způsobilou 
operaci jiného konečného příjemce. Příjemce si požádá o tyto prostředky ŘO v další 
žádosti o platbu. V případě, kdy není možné příspěvek z Fondů opětovně využít na 
jinou způsobilou operaci jiného konečného příjemce (např. konec období 
způsobilosti výdajů, nízká absorpční kapacita FN/HF), jsou prostředky odpovídající 
podílu prostředků z rozpočtu EU vráceny na univerzální účet PO.“ nahrazuje novým 



textem v samostatném odstavci a zároveň se doplňují dva nové odstavce. 
Upravené znění je následující:  
„Příjemce bude výdaje dotčené nesrovnalostí odečítat průběžně na své úrovni ze 
žádosti o platbu a to v případech, kdy v souladu s čl. 103 odst. 5 Obecného 
nařízení půjde o nesrovnalost na úrovni konečného příjemce nebo finančního 
zprostředkovatele ve struktuře HF či případně v souvislosti s náklady na správu a 
poplatky za správu FN/HF, kdy prostředky dotčené nesrovnalostí lze opětovně 
využít pro jiné konečné příjemce v daném FN nebo jiného finančního 
zprostředkovatele v daném HF. Tyto nezpůsobilé výdaje vstoupí do SŽ jako 
záporné částky (sníží refundovanou částku tak, aby celková částka za žádost 
o platbu zůstala stále kladná) a na základě toho budou v IS VIOLA zaúčtovány 
finanční opravy. V případě, kdy není možné příspěvek z Fondů opětovně využít 
na jinou způsobilou operaci jiného konečného příjemce v daném FN či pro jiného 
finančního zprostředkovatele v rámci HF (např. konec období způsobilosti výdajů, 
nízká absorpční kapacita FN/HF), jsou prostředky odpovídající podílu prostředků 
z rozpočtu EU vráceny na univerzální účet PO. 
Prostředky odpovídající podílu prostředků z rozpočtu EU jsou vráceny na 
univerzální účet PO i v případech zjištěné nesrovnalosti na úrovni správce FN/HF či 
v případě finanční opravy v důsledku systémové nesrovnalosti. 
V souvislosti se zpracováním účtů programu za daný účetní rok od 1. 7. n-1 do 30. 
6. n, pokud správce FN/HF do 31. 12. roku n neodečte nezpůsobilé výdaje za 
konečného příjemce/finančního zprostředkovatele případně nezpůsobilé náklady na 
správu a poplatky za správu, které se váží k výdajům vykázaným do EK v rámci 
uzavíraného účetního roku, formou záporných částek v žádosti o platbu, bude 
v rámci účtů z úrovně PO zaúčtovaná finanční oprava ve výši nezpůsobilých výdajů. 
Výše uvedená žádost o platbu musí být zároveň do 31. 12. roku n schválena a 
zaúčtována v SŽ. Po dohodě ŘO a PO může správce FN/HF odečíst tyto 
nezpůsobilé výdaje v rámci následující žádosti o platbu. V tomto případě bude 
z důvodu zamezení duplicity finanční opravy provedeno storno zaúčtované finanční 
opravy v rámci účtů, a to v následující žádosti o platbu EK po schválení účtů ze 
strany EK.“ 

15.  V celém textu kap. 4 dochází k terminologické úpravě a sjednocení pojmů, kdy se 
nahrazují pojmy: „Dohoda o financování“, „náklady na řízení a poplatky za správu“, 
„vklad“, „žádost o platbu s vkladem“, „žádost o platbu vkladu“, „žádost o platbu do 
EK“, „Finanční zprostředkovatel“ a „Správce“ pojmy v následujícím znění: 
„dohoda o financování“, „náklady na správu a poplatky za správu“, „počáteční 
vklad“, „žádost o platbu s počátečním vkladem“, „žádost o platbu“, „žádost o platbu 
EK“, „finanční zprostředkovatel“, „správce“. 

16. V celém textu kap. 4.1. a 4.2. dochází k terminologické úpravě, kdy se nahrazuje 
pojem „finanční nástroj“, „finanční nástroje“, a pojem „holdingový fond“ zavedenou 
zkratkou v následujícím znění: „FN“ nebo „FN/HF“. 

17. V kap. 5 na str. 32 se v prvním odstavci upravuje definice nesrovnalosti. Tento 
odstavec nově zní: 
„Pro účely tohoto metodického pokynu se nesrovnalostí rozumí takový případ, který 
splňuje definici nesrovnalostí v čl. 2 Obecného nařízení a tedy, že se jedná 
o jakékoli porušení použitelného práva, které vyplývá z jednání nebo opomenutí 
hospodářského subjektu a v jehož důsledku je nebo by mohl být poškozen rozpočet 
EU tím, že by byl z uvedeného rozpočtu uhrazen neoprávněný výdaj, a zároveň 
platí, že došlo ke schválení tohoto neoprávněného výdaje PO v souhrnné žádosti.“ 



18. V kap. 5.3.1 dochází v pátém odstavci na str. 37 k upřesnění účtu PO, na který jsou 
poskytovatelem převáděny prostředky vrácené poskytovateli na základě výzvy dle 
§ 14f odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, odpovídající podílu prostředků 
z rozpočtu EU, a sice je doplněno: „univerzální“ účet PO. 

19. V kap. 5.3.2 je v poznámce pod čarou č. 61 na str. 39 nahrazen výraz „účet PO pro 
Interreg“ výrazem „účet PO č. 34534-7657021/0710“. 

20. V kap. 5.5 je v poznámce pod čarou č. 63 na str. 39 nahrazen výraz „účet PO pro 
Interreg“ výrazem „účet PO č. 34534-7657021/0710“. 

21. V kap. 6.1.1 dochází k úpravě bodu 1 na str. 40 na následující znění: 
„slovní a číselné označení projektu (číslo projektu, pod kterým je tento projekt 
evidován v MS2021+) a vymezení priority a v případě ENRAF i specifického cíle, 
ve kterém je projekt realizován;“ 

22. V kapitole 6.1.1 na straně 42 se za bod 18 vkládá následující nový bod 19 a 
původní bod 19 se označuje jako bod 20: 
„povinnost příjemce poskytnout poskytovateli dotace kdykoliv na vyzvání 
poskytovatele dotace údaje a informace uvedené v tomto vyzvání, jež jsou potřebné 
pro splnění povinnosti řídicího orgánu dle čl. 72 odst. 1 písm. e) obecného nařízení 
elektronicky zaznamenávat a uchovávat údaje o každé operaci nezbytné pro 
monitorování, hodnocení, finanční řízení, kontrolu a audity v souladu s přílohou XVII 
obecného nařízení;“  

23. Do seznamu zkratek na str. 45 se za zkratku EÚS doplňuje nová zkratka FN pro 
finanční nástroj a za zkratku PO se doplňuje nová zkratka PR pro Polskou 
republiku. 
 

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. 4. 2023.  


