
Metodický postup k užití nového řídicího dokumentu 

„Oznámení o vyřazení akce z programu“ 

a změnám ve vydávání řídicí dokumentace 

 

Řídicí dokument Oznámení o vyřazení akce z programu 

V souvislosti se spuštěním nové verze systému IS EDS/SMVS VI (WPF) dne 11. 7. 2016 vznikl nový 
řídicí dokument „Oznámení o vyřazení akce z programu“.  

Oznámením o vyřazení akce z programu může správce programu rozhodnout, že akce nebude 
realizována i přesto, že již na ní byl vydán některý z řídicích dokumentů (vyjma Závěrečné 
vyhodnocení akce), v případě že na akci nebyly dosud čerpány prostředky státního rozpočtu. 

Tento řídicí dokument je svázán s typem projektu N2, což znamená, že pokud správce převádí akci do 
stavu N2, vydává zmíněný řídicí dokument. Bez jeho vydání již nelze akci do stavu N2 převést, jako 
tomu bylo v předchozích verzích IS EDS/SMVS. 

Na akcích, které byly do stavu N2 převedeny v předchozích verzích IS EDS/SMVS a není na nich 
řídicí dokument Oznámení o vyřazení akce z programu vydán, je možné v případě potřeby dokument 
vydat dodatečně. 

Akci vyřazenou z programu pomocí zmíněného řídicího dokumentu již není možné zpět do programu 
ze stavu N2 zařadit. 

Z jakékoli databáze nelze vyřadit akci, na kterou již byly poskytnuty prostředky státního rozpočtu. 

Vzor Oznámení o vyřazení akce z programu je v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dokumentu. 

 

Změny v používání stavu N1 – nefinancovaná akce 

V případě, že správce programu rozhodne o ukončení akce, na které ještě nebyl vydán jakýkoli řídicí 
dokument, činí tak převedením akce do stavu N1 – nefinancovaná akce. Akci převedenou do stavu N1 
nelze již do programu zařadit. 

Ve verzi  EDS/SMVS VI (WPF)  nově není možné převádět do stavu N1 akce, na kterých byla vydána 
Registrace akce nebo Registrace akce změna, tak jako tomu bylo doposud, ale je v těchto případech 
třeba převod do stavu N2 a vydání řídicího dokumentu Oznámení o vyřazení akce z programu. 

 

Změny v přechodech mezi řídicími dokumenty v IS EDS 

V reakci na požadavky správců programů je v IS EDS nově umožněno vydat řídicí dokument EX 
POST po vydání řídicího dokumentu EX ANTE a i naopak dokument s typem financování EX ANTE 
po vydání dokumentu EX POST. Jedinou výjimkou je vydání Závěrečného vyhodnocení akce, které 
má totožný typ financování jako jemu bezprostředně předcházející dokument. Veškeré přechody 
umožněné mezi jednotlivými řídicími dokumenty (vyjma Oznámení o vyřazení akce z programu) 
v IS EDS jsou znázorněny v příloze č. 3. 



V souvislosti s tímto upozorňujeme, že přesto, že lze typ financování na akci nově měnit, nejedná se 
o vydání řídicích dokumentů, které by přímo vyjadřovaly „kombinovaný“ typ financování. Vzhledem 
k tomu, že Závěrečné vyhodnocení akce obsahuje pouze informaci z bezprostředně předcházejícího 
dokumentu, doporučujeme v případě, že ke kombinování typů financování na akci došlo, do 
Závěrečného vyhodnocení akce tuto skutečnost uvést do textové části. 

 

 

 

Platnost metodického postupu 

Tento metodický postup je platný dnem jeho vydání. 

 

 

 

Přílohy dokumentu: 

Příloha č. 1 – Oznámení o vyřazení akce z programu na akci v režimu systémově poskytovaných 
dotací 

Příloha č. 2 – Oznámení o vyřazení akce z programu na akci v režimu individuálně poskytovaných 
dotací 

Příloha č. 3 – přehled přípustných přechodů mezi jednotlivými typy řídicích dokumentů 

 

 

 

Kontaktní osoby: Ing. Jaroslava Ležáková: Jaroslava.Lezakova@mfcr.cz 
tel.257 042 422 

Ing. Kateřina Panská:  Katerina.Panska@mfcr.cz 
tel.257 042 008 
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Příloha č. 1 – Oznámení o vyřazení akce z programu na akci v režimu systémově poskytovaných 
dotací

 



Příloha č. 2 – Oznámení o vyřazení akce z programu na akci v režimu individuálně poskytovaných 
dotací

 



Příloha č. 3 – přehled přípustných přechodů mezi jednotlivými typy řídicích dokumentů 

 

Nově umožněné přechody jsou značeny přerušovanou čarou. 


