
Metodické stanovisko č. 3 k Metodickému pokynu certifikace výdajů pro 
programové období 2014 – 2020, verze 5, který je přílohou č. 17 Metodiky řízení 
programů v programovém období 2014-2020 
 

Popis situace 

Toto metodické stanovisko se vztahuje k Metodickému pokynu certifikace výdajů pro 
programové období 2014-2020 (dále jen „MP certifikace“), verze 5, s účinností od 
1. listopadu 2019. 

Metodické stanovisko se vydává v návaznosti na epidemii Covid-19, v jejímž důsledku 
mohlo dojít k posunutí či zrušení plánovaných kontrol na místě vykonávaných řídicími 
orgány dle čl. 125 odst. 5 písm. b) Obecného nařízení. V této souvislosti dochází 
k rozšíření důvodů pro dočasné vyjmutí výdajů z účtů, u kterých ještě probíhá posouzení 
jejich zákonnosti a správnosti ve smyslu čl. 137 odst. 2 Obecného nařízení. Navržené 
rozšíření je v souladu s postupy popsanými v kap. 3.1.1 Pokynů pro členské státy 
k sestavování, kontrole a schvalování účetní závěrky (EGESIF_15_0018-04). 

Metodické stanovisko 

V kapitole 5.2 na straně 19 MP Certifikace se do bodu 2, který upravuje případy 
k dočasnému vyjmutí výdajů z účtů, doplňuje písmeno c. s následujícím zněním: 

„případy, kdy řádně naplánovaná kontrola na místě nebyla v důsledku epidemie Covid-19 
zahájena (došlo k posunutí kontroly na místě na pozdější termín, nahrazení kontroly na 
místě jinou formou kontroly, či k úplnému zrušení kontroly), přičemž ale řídicí orgán či 
zprostředkující subjekt eviduje riziko vykázání nezpůsobilých výdajů u projektu. Řídicí 
orgán ke každému případu zašle popis a odůvodnění rizika a také vyčíslení dopadu 
evidovaného rizika na výdaje.“ 

Poslední odstavec na straně 19 MP Certifikace se použije také pro případy dle bodu c. 
doplněného tímto metodickým stanoviskem. 

Další postup 

Změny, vyplývající z metodického stanoviska, budou platné pouze pro proces uzavírání 
účtů za účetní rok od 1. července 2019 do 30. června 2020, který je zahájený výzvou 
Platebního a certifikačního orgánu do 1. září 2020 a ukončený schválením účtů ze strany 
Evropské komise. 

Účinnost 

Toto metodické stanovisko je účinné od 1. října 2020. 

 

 

 


