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NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. …/.., 

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 
17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro 

rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a o obecných ustanoveních 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 

soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu 
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PŘÍLOHA I 

Referenční období uvedená v čl. 15 odst. 2 
 

Sektor Referenční období (roky) 

Železnice 30 

Dodávka vody / hygiena 30 

Pozemní komunikace 25–30 

Nakládání s odpady 25–30 

Přístavy a letiště 25 

Městská doprava 25–30 

Energetika 15–25 

Výzkum a inovace 15–25 

Širokopásmové sítě 15–20 

Podnikatelská infrastruktura  10–15 

Jiné sektory  10–15 
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PŘÍLOHA II 

Kritéria přezkumu kvality velkých projektů podle článku 24 

 

1. Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 
101 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/20131  
Doklad o dostačující technické, právní, finanční a administrativní kapacitě řídit 
projekt v realizační a provozní fázi.  

2. Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 
101 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013  
Doklad o způsobilosti projektu k financování na základě souvisejících požadavků 
týkajících se umístění nebo oblasti projektu.  

3. Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 
101 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013  

3.1. Správnost výpočtu celkových nákladů a celkových způsobilých nákladů s ohledem 
na požadavky stanovené v článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 a dostatečně 
podrobné údaje a vhodnost způsobu výpočtu nákladů jak pokud jde o celkové 
náklady k dosažení očekávaných cílů, tak případně pokud jde o jednotkové náklady. 

3.2. Doklad o způsobilosti k podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) 
nebo Fondu soudržnosti a o finančních prostředcích, s nimiž se počítá pouze pro ty 
prvky, které vyhovují pravidlům způsobilosti uvedeným v nařízení (EU) č. 
1303/2013, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/20132 a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/20133 a pravidlům způsobilosti 
stanoveným členským státem. 

3.3. Doklad o tom, že podpora z veřejných zdrojů nepředstavuje státní podporu, nebo v 
případě státní podpory že byla řádně zohledněna při výpočtu celkového příspěvku z 
veřejných zdrojů na projekt. 

4. Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 
101 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013  

4.1. Spolehlivost analýzy poptávky (nebo podnikatelského plánu v případě produktivní 
investice) na základě realistických odhadů a v souladu s hlavními demografickými 
trendy a vývojem v příslušném sektoru, které odůvodňují potřebu projektu a 
celkovou kapacitu infrastruktury projektu. 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných 

ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu 
soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském 
fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním 
fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320). 

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Investice pro růst 
a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 289). 

3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 281). 
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4.2. Adekvátnost kvality analýzy variant na podporu závěru členského státu, že byla 
provedena analýza hlavních alternativ a že pro realizaci byla vybrána nejlepší 
varianta, včetně odůvodnění této vybrané varianty. 

4.3. Adekvátnost technologií navrhovaných pro projekt a schopnost konečného příjemce 
zajistit jejich udržitelnost, nebo v případě nedostatečné schopnosti konečného 
příjemce dostatečné rezervy pro navýšení této schopnosti na nezbytnou úroveň. 

4.4. Podloženost závěru, že projekt je proveditelný a lze jej realizovat v období pro něj 
plánovaném nebo nejpozději do konce období způsobilosti, jak je stanoveno v čl. 65 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013. 

5. Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 
101 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013  

5.1. Analýza nákladů a přínosů byla provedena správně v souladu s požadovanou 
metodikou podle článku 101 nařízení (EU) č. 1303/2013 a byla v ní správně použita 
metoda výpočtu čistého příjmu podle článku 61 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článků 
15 až 19 tohoto nařízení. 

5.2. Podloženost závěru, že projekt je ekonomicky i finančně životaschopný a má 
pozitivní socioekonomické dopady, které opravňují výši podpory z EFRR nebo 
Fondu soudržnosti v plánovaném rozsahu. 

6. Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 
101 písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013  

6.1. Prokázaný přínos k cílům politiky životního prostředí a politiky v oblasti změny 
klimatu, zejména k cílům souvisejícím se strategií Evropa 2020 a doklad o 
zohlednění rizik souvisejících se změnou klimatu, potřeby přizpůsobit se jí a potřeby 
snížit její dopad, odolnosti vůči přírodním pohromám a příslušných realizovaných 
nebo plánovaných opatření s cílem zajistit odolnost projektu vůči variabilitě změny 
klimatu. 

6.2. Doklad o správném uplatnění zásady „znečišťovatel platí“ a zásady preventivních 
opatření. 

6.3. Soulad projektu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU4, pokud jde 
o projekty uvedené v příloze I uvedené směrnice a o projekty uvedené v příloze II 
uvedené směrnice, u nichž příslušné orgány posouzením podle článku 4 shledaly, že 
je u nich stejně jako u projektů uvedených v příloze I směrnice 2011/92/EU nutno 
provést posouzení vlivů na životní prostředí:  

(a) všeobecné shrnutí zprávy o posouzení vlivů na životní prostředí je v souladu s 
článkem 5 a přílohou IV směrnice 2011/92/EU a bylo konzultováno s 
veřejností; a 

(b) konzultace s orgány pro ochranu životního prostředí, s veřejností a případně s 
jinými členskými státy proběhly v souladu s články 6 a 7 směrnice 
2011/92/EU; a 

(c) rozhodnutí příslušného orgánu bylo vydáno v souladu s články 8 a 9 směrnice 
2011/92/EU; nebo 

                                                 
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (Úř. věst. L 26, 28.1.2012, s. 1). 
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(d) v případech, kdy byl postup posuzování vlivů na životní ukončen právně 
závazným rozhodnutím, do doby vydání povolení v souladu s články 8 a 9 
směrnice 2011/92/EU písemný příslib členského státu o tom, že povolení bude 
vydáno nejpozději před zahájením prací. 

6.4. Soulad projektu se směrnicí 2011/92/EU, pokud jde o projekty uvedené v příloze II 
uvedené směrnice, u kterých příslušné orgány posouzením podle článku 4 shledaly, 
že u nich posouzení vlivů na životní prostředí není třeba provádět: 

(a) příslušné orgány vydaly určení o posouzení, které bylo zpřístupněno 
veřejnosti; a 

(b) pokud určení o posouzení neodkazuje na kritéria uvedená v příloze III 
směrnice 2011/92/EU, byly poskytnuty příslušné informace podle článku 4 a 
přílohy III uvedené směrnice. 

6.5. V náležitých případech doložení nepoužitelnosti směrnice 2011/92/EU. 

6.6. Vychází-li projekt z plánu nebo programu (podléhajícího požadavkům směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES5) jiného než operačního programu, 
doložení souladu projektu s plánem nebo programem. 

6.7. V případě nesplnění obecné předběžné podmínky o předpisech v oblasti životního 
prostředí a případně příslušných tematických předběžných podmínek pro sektory 
odpadu a vody a sektor dopravy (požadavky strategického posuzování vlivů na 
životní prostředí), jak stanoví článek 19 a příloha XI nařízení (EU) č. 1303/2013 
musí být doložena souvislost s dohodnutým akčním plánem. 

6.8. Soulad projektu se směrnicí Rady 92/43/EHS6:  

(a) v případě projektu, který bude pravděpodobně mít významný dopad na lokality 
sítě Natura 2000 (v souladu s čl. 6 odst. 3), patřičné posouzení bylo provedeno 
a dokončeno před vydáním povolení pro projekt; 

(b) v případě projektu s významnými negativními účinky na lokality sítě Natura 
2000 splnění požadavků čl. 6 odst. 4 směrnice 92/43/EHS, včetně oznámení 
Komisi nebo stanoviska Komise. 

6.9. Adekvátnost informací o dodatečných opatřeních k začlenění problematiky 
životního prostředí, např. o environmentálním auditu, environmentálním řízení, 
specifickém monitorování životního prostředí, které dokládají jejich adekvátnost z 
hlediska zjištěných potřeb. 

6.10. Adekvátnost odhadu nákladů na opatření přijatá k řešení negativních vlivů na životní 
prostředí. 

6.11. Soulad projektu s příslušnými sektorovými směrnicemi v oblasti životního prostředí, 
zejména: 

                                                 
5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů 

některých plánů a programů na životní prostředí (Úř. věst. L 197, 21.7.2001, s. 30). 
6 Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7). 
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(a) směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES7 u projektů s dopadem na 
vodní útvary (případně ověření posouzení u projektů podléhajících výjimkám 
podle čl. 4 odst. 7 uvedené směrnice); 

(b) směrnicí Rady 91/271/EHS8 u projektů v sektoru městských odpadních vod; 

(c) směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES9 a s příslušnými 
použitelnými směrnicemi, např. směrnicí Rady 1999/31/ES10 u projektů 
týkajících se pevného odpadu; a  

(d) směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU11 u projektů 
vyžadujících udělení povolení podle uvedené směrnice. 

7. Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 
101 písm. g) nařízení (EU) č. 1303/2013  

7.1. Soulad cílů projektu se specifickými cíli stanovenými v rámci příslušných 
prioritních os dotčených operačních programů a jejich adekvátnost. 

7.2. Adekvátnost očekávaného přínosu projektu k ukazatelům výsledků a výstupů 
prioritní osy. 

7.3. Adekvátnost očekávaného přínosu projektu pro socioekonomický rozvoj. 

7.4. Doklad o tom, že příjemce podnikl příslušná opatření k zajištění optimálního využití 
infrastruktury v provozní fázi. 

8. Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 
101 písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013  

8.1. Odůvodněné celkové plánované finanční zdroje a odůvodněná plánovaná podpora z 
fondů řádně předložené v plánu financování.  

8.2. Adekvátnost plánu financování projektu, který dokládá finanční schůdnost z pohledu 
ročních finančních potřeb k realizaci projektu. 

8.3. Vhodnost a ověřitelnost materiálních a finančních ukazatelů pro monitorování 
pokroku s ohledem na zjištěná rizika. 

9. Kritéria přezkumu kvality týkající se požadavků na informace uvedené v čl. 
101 písm. i) nařízení (EU) č. 1303/2013  

9.1. Podloženost a proveditelnost navrženého harmonogramu realizace velkého projektu 
s ohledem na zjištěná rizika. 

9.2. Je-li realizace projektu časově delší než programové období, vhodnost stanovených 
fází a jejich optimální rozložení z hlediska efektivnosti a účelnosti. 

                                                 
7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec 

pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1). 
8 Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod (Úř. věst. L 

135, 30.5.1991, s. 40). 
9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 

některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3). 
10 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 

1). 
11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových 

emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) (Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17). 
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PŘÍLOHA III 

Údaje, jež je třeba zaznamenat a uchovat v elektronické podobě v systému monitorování (podle článku 24) 

Údaje jsou povinné u operací podporovaných z ESF, EFRR, Fondu soudržnosti a ENRF, není-li v druhém sloupci stanoveno jinak. 

Datová pole Fondy, u kterých není 
údaj požadován 

Údaje o příjemci1213 

1. Název nebo jednoznačný identifikátor každého příjemce   

2. Informace, zda je příjemce veřejnoprávním subjektem nebo soukromoprávním subjektem.   

3. Informace, zda je DPH u výdajů vzniklých příjemci nevratnou položkou podle vnitrostátních 
právních předpisů  

 

4. Kontaktní údaje příjemce   

Údaje o operaci 

5. Název nebo jednoznačný identifikátor operace   

6. Krátký popis operace   

7. Datum podání žádosti o operaci  

8. Datum zahájení uvedené v dokladu o podmínkách podpory  

9. Datum ukončení uvedené v dokladu o podmínkách podpory  
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10. Skutečné datum fyzického dokončení nebo úplné realizace operace  

11. Subjekt, který vydal doklad o podmínkách podpory  

12. Datum dokladu o podmínkách podpory  

13. Informace, zda operace je velký projekt, a CCI Neplatí pro ESF a ENRF 

14. Informace, zda operace je společný akční plán, a CCI Neplatí pro ENRF 

15. Informace, zda operace zahrnuje financování v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých 
lidí 

Neplatí pro EFRR, Fond 
soudržnosti a ENRF 

16. Informace, zda podpora operace z veřejných zdrojů představuje státní podporu  

17.  Informace, zda je operace realizována v rámci struktury partnerství veřejného a soukromého 
sektoru 

Neplatí pro ENRF 

18. Měna operace  

19. CCI programu (programů), ze kterého je operace podporována  

20. Priorita nebo priority programu (programů), ze kterého je operace podporována  

21. Fond (fondy), ze kterého je operace podporována  

22. Příslušná kategorie regionu Neplatí pro Fond 
soudržnosti a ENRF 

Informace o kategoriích zásahu 

23. Kód(y) pro oblast zásahu Neplatí pro ENRF 
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24. Kód(y) pro formu financování Neplatí pro ENRF 

25. Kód(y) pro typ území  Neplatí pro ENRF 

26.  Kód(y) pro mechanismy územního plnění Neplatí pro ENRF 

27. Kód(y) pro tematický cíl Neplatí pro ESF a ENRF 

28. Kód(y) pro vedlejší téma ESF Neplatí pro EFRR, Fond 
soudržnosti a ENRF 

29. Kód(y) pro hospodářskou činnost Neplatí pro ENRF 

30. Kód(y) pro polohu Neplatí pro ENRF 

Údaje o ukazatelích 

31. Název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele výstupů a ukazatele výstupů 
specifického pro program, který je relevantní pro operaci, nebo pokud to vyžadují pravidla fondu, 
název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele výstupů, členěno podle pohlaví 
účastníků 

 

32. Měrná jednotka každého ukazatele výstupů   

33. Cílová hodnota ukazatele výstupů, členěno případně podle pohlaví  

34. Úroveň plnění každého ukazatele výstupů za každý kalendářní rok, členěno případně podle pohlaví  

35. Název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele výsledků a ukazatele výsledků 
specifického pro program14, který je relevantní pro operaci, nebo pokud to vyžadují pravidla fondu, 
název a jednoznačný identifikátor každého společného ukazatele výsledků, členěno případně podle 
pohlaví 
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36. Měrná jednotka každého ukazatele výsledků  

37. Výchozí hodnota každého uvedeného ukazatele výsledků Neplatí pro ESF 

38. Cílová hodnota každého uvedeného ukazatele výsledků, členěno případně podle pohlaví  Neplatí pro EFRR a Fond 
soudržnosti 

39. Měrná jednotka každé cílové hodnoty ukazatele výsledků a výchozí hodnoty  

40. Úroveň plnění každého uvedeného ukazatele výsledků za každý kalendářní rok, členěno případně 
podle pohlaví  

Neplatí pro EFRR a Fond 
soudržnosti 

Finanční údaje o každé operaci (v měně operace) 

41. Výše celkových způsobilých nákladů operace schválených v dokladu o podmínkách podpory  

42. Výše celkových způsobilých nákladů představujících veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 
nařízení (EU) č. 1303/2013 

 

43. Výše veřejné podpory uvedené v dokladu o podmínkách podpory  

Údaje o žádosti příjemce o platbu  
(ve měně operace) 

44. Datum přijetí každé žádosti příjemce o platbu  

45. Datum každé platby příjemci na základě žádosti o platbu  

46. Výše způsobilých výdajů v žádosti o platbu tvořících základ každé platby příjemci  

47. Výše veřejných výdajů podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídajících 
způsobilým výdajům tvořícím základ každé platby  
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48. Výše každé platby příjemci na základě žádosti o platbu  

49. Čisté příjmy vytvořené operací během její realizace, které nejsou zohledněny v dokladu o 
podmínkách podpory a které jsou odečteny od způsobilých výdajů  

 

50. Datum zahájení ověřování operací na místě podle čl. 125 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 
1303/2013 

 

51. Datum auditů operací na místě podle čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 a článku 28 tohoto 
nařízení 

 

52. Subjekt provádějící audit nebo ověřování  
Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě reálných nákladů (v měně operace) 

53. Způsobilé výdaje vykázané Komisi stanovené na základě nákladů skutečně vzniklých a 
uhrazených, případně spolu s věcnými příspěvky a odpisy  

 

54. Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající způsobilým 
výdajům vykázaným Komisi stanoveným na základě nákladů skutečně proplacených a uhrazených, 
případně spolu s věcnými příspěvky a odpisy  

 

55. Druh zakázky, pokud zadávání zakázek podléhá ustanovením směrnice 2004/17/ES15 nebo 
směrnice 2004/18/ES16 (stavební práce, poskytování služeb, poskytování zboží) nebo směrnice [...] 
Evropského parlamentu a Rady+17 

 

56. Výše zakázky, pokud zakázka podléhá ustanovením směrnice 2004/17/ES nebo směrnice 
2004/18/ES nebo směrnice [...]+ 

 

57. Způsobilé výdaje vynaložené a uhrazené na základě zakázky, pokud zakázka podléhá ustanovením 
směrnice 2004/17/ES nebo směrnice 2004/18/ES nebo směrnice [...]+ 

 

58. Použité zadávací řízení, pokud zadávání zakázek podléhá ustanovením směrnice 2004/17/ES nebo 
směrnice 2004/18/ES nebo směrnice [...]+ 

 

59. Název nebo jednoznačný identifikátor dodavatele, pokud zadávání zakázek podléhá ustanovením 
směrnice 2004/17/ES nebo směrnice 2004/18/ES nebo směrnice [...]+ 

 

Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě standardních stupnic jednotkových 
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nákladů (v měně operace) 

60. Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi stanovených na základě standardních stupnic 
jednotkových nákladů 

 

61. Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající způsobilým 
výdajům vykázaným Komisi stanoveným na základě standardních stupnic jednotkových výdajů  

 

62. Definice jednotky pro účely standardní stupnice jednotkových nákladů  

63. Počet splněných jednotek, jak je uvedeno v žádosti o platbu u každé jednotkové položky  

64. Jednotkové náklady na jednu jednotku pro každou jednotkovou položku  

Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě jednorázových plateb (v měně operace) 

65. Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi stanovených na základě jednorázových částek   

66. Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající způsobilým 
výdajům vykázaným Komisi stanoveným na základě jednorázových částek 

 

67. U každé jednorázové částky položky ke splnění (výstupy nebo výsledky) dohodnuté v dokladu o 
podmínkách podpory jako základ pro vyplacení jednorázových plateb  

 

68. U každé jednorázové částky výše dohodnutá v dokladu o podmínkách podpory   

Údaje o výdajích v žádosti příjemce o platbu na základě paušálních sazeb (v měně operace) 

69. Výše způsobilých výdajů vykázaných Komisi stanovených na základě paušální sazby  

70. Veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající způsobilým 
výdajům vykázaným Komisi stanoveným na základě paušální sazby  

 

Údaje o prostředcích vrácených příjemcem 
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71. Datum každého rozhodnutí o vracení prostředků  

72. Celková výše podpory z veřejných zdrojů dotčená každým rozhodnutím o vracení prostředků  

73. Celkové výdaje dotčené každým rozhodnutím o vracení prostředků  

74. Datum přijetí každé částky vracené příjemcem v návaznosti na rozhodnutí o vracení prostředků   

75. Výše podpory z veřejných zdrojů vrácená příjemcem v návaznosti na rozhodnutí o vracení 
prostředků (bez úroků a sankcí)  

 

76. Celkové způsobilé výdaje odpovídající podpoře z veřejných zdrojů vrácené příjemcem   

77. Výše nedobytné podpory z veřejných zdrojů v návaznosti na rozhodnutí o vracení prostředků  

78. Celkové způsobilé výdaje odpovídající nedobytné částce podpory z veřejných zdrojů  

Údaje o žádostech o platbu předložené Komisi (v EUR) 

79. Datum podání každé žádosti o platbu včetně způsobilých výdajů v rámci operace   

80. Celková výše způsobilých výdajů vynaložených příjemcem a uhrazených v průběhu realizace 
operace zahrnutých v každé žádosti o platbu  

 

81. Celková výše veřejných výdajů operace podle definice čl. 2 odst 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 
zahrnutých v každé žádosti o platbu 

 

82. Je-li operace finanční nástroj, celková výše příspěvků z programů vyplacených do finančního 
nástroje zahrnutých v každé žádosti o platbu   

 

83. Je-li operace finanční nástroj, celková výše veřejných výdajů podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 odpovídající celkové výši příspěvků z programů vyplacených do finančních 
nástrojů zahrnutých do každé žádosti o platbu  

 

84. Je-li operace finanční nástroj, celková výše příspěvků z programů skutečně uhrazených jako 
způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013 zahrnutých v 
každé žádosti o platbu 
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85. Je-li operace finanční nástroj, celková výše veřejných výdajů odpovídající celkové výši příspěvků z 
programů skutečně uhrazených jako způsobilé výdaje ve smyslu čl. 42 odst. 1 písm. a), b) a d) 
nařízení (EU) č. 1303/2013 zahrnutých v každé žádosti o platbu 

 

86. V případě státní podpory, kde se použije čl. 131 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, částka 
vyplacená příjemci jako záloha v rámci operace zahrnutá v každé žádosti o platbu 

 

87. V případě státní podpory, kde se použije čl. 131 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, částka zálohy 
zahrnutá v žádosti o platbu, která byla kryta výdaji uhrazenými příjemcem během tří let od výplaty 
zálohy   

 

88. V případě státní podpory, kde se použije čl. 131 odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013, částka 
vyplacená příjemci v rámci operace jako záloha zahrnutá v žádosti o platbu, která nebyla kryta 
výdaji uhrazenými příjemcem a pro kterou dosud neuběhlo tříleté období  

 

89. Výše způsobilých výdajů zahrnutých v každé žádosti o platbu na základě čl. 14 odst. 1 nařízení 
(EU) č. 1304/2013 

Neplatí pro EFRR, Fond 
soudržnosti a ENRF 

90. Výše veřejných výdajů podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 zahrnutých v každé 
žádosti o platbu na základě čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 1304/2013 

Neplatí pro EFRR, Fond 
soudržnosti a ENRF 

Údaje o účetních závěrkách předložených Komisi podle článku 138 nařízení (EU) č. 1303/2013 (v 
EUR) 

91. Datum podání každé účetní závěrky zahrnující výdaje v rámci operace    

92. Datum předložení účetní závěrky zahrnující konečné výdaje operace po dokončení operace (jsou-li 
celkové způsobilé výdaje rovny nebo 1 000 000 EUR nebo vyšší (článek 140 nařízení (EU) č. 
1303/2013)) 

 

93. Celková výše způsobilých výdajů operace zachycených v účetních systémech certifikačního 
orgánu, které jsou zahrnuty v účetní závěrce  

 

94. Celková výše veřejných výdajů podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 
vynaložených při realizaci operace odpovídajících celkové výši způsobilých výdajů zachycených v 
účetních systémech certifikačního orgánu, které jsou zahrnuty v účetní závěrce  
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95. Celková výše plateb příjemci podle čl. 132 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající celkové 
výši způsobilých výdajů zachycených v účetních systémech certifikačního orgánu, které jsou 
zahrnuty v účetní závěrce 

 

96. Celkové způsobilé výdaje operace odejmuté v průběhu účetního období zahrnuté v účetní závěrce  

97. Celkové veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení (EU) č. 1303/2013 odpovídající 
celkovým způsobilým výdajům odejmutým v průběhu účetního období zahrnutým v účetní závěrce 

 

98. Celkové způsobilé výdaje operace vrácené v průběhu účetního období zahrnuté v účetní závěrce   

99. Celkové způsobilé výdaje odpovídající celkovým způsobilým výdajům operace vráceným v 
průběhu účetního období zahrnutým v účetní závěrce  

 

100. Celkové způsobilé výdaje operace, které mají být vráceny na konci účetního období, zahrnuté v 
účetní závěrce 

 

101. Celkové veřejné výdaje operace odpovídající celkovým způsobilým výdajům, které mají být 
vráceny na konci účetního období, zahrnutým v účetní závěrce 

 

102. U operace zahrnuté v každé účetní závěrce celková způsobilá výše výdajů vrácených podle 
článku 71 nařízení (EU) č. 1303/2013 v průběhu účetního období 

 

103. U operace zahrnuté v každé účetní závěrce veřejné výdaje podle definice čl. 2 odst. 15 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 odpovídající celkové způsobilé výši výdajů vrácených podle článku 71 nařízení 
(EU) č. 1303/2013 v průběhu účetního období 

 

104. Celková výše výdajů operace nedobytných na konci účetního období zahrnutých v účetní 
závěrce 

 

105. Celkové veřejné výdaje operace odpovídající celkové způsobilé výši výdajů nedobytných na 
konci účetního období zahrnutých v účetní závěrce 

 

Údaje o zvláštních druzích výdajů podléhajících stropům 

106. Výše vynaložených a uhrazených výdajů typu EFRR spolufinancovaných z ESF podle čl. 98 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013  

Neplatí pro EFRR, Fond 
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soudržnosti a ENRF 

107. Výše vynaložených a uhrazených výdajů typu ESF spolufinancovaných z EFRR podle čl. 98 
odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 

Neplatí pro ESF, Fond 
soudržnosti a ENRF 

108. Výše výdajů vynaložených a uhrazených mimo programovou oblast, ale v rámci Unie podle čl. 
70 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 a čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) č. 1304/2013 

 

109. Výše výdajů vynaložených a uhrazených mimo Unii podle čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) č. 
1304/2013 

Neplatí pro EFRR, Fond 
soudržnosti a ENRF 

110. Výše výdajů vynaložených a uhrazených mimo unijní část programové oblasti podle čl. 20 odst. 
2 nařízení (EU) č. 1299/2013 

Neplatí pro ESF, Fond 
soudržnosti a ENRF 

111. Výše výdajů vynaložených a uhrazených na nákup pozemků podle čl. 69 odst. 3 písm. b) 
nařízení (EU) č. 1303/2013 

 

112. Výše věcných příspěvků na operaci podle čl. 69 odst. 1 nařízení (EU) č. 1303/2013   

113. Výše výdajů vynaložených a uhrazených ve třetích zemích, na které se vztahuje nástroj 
předvstupní pomoci nebo evropský nástroj sousedství v rámci operací EÚS 

Neplatí pro ESF, Fond 
soudržnosti a ENRF 
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PŘÍLOHA IV 

Klíčové požadavky na systémy řízení a kontroly a jejich klasifikace s ohledem na jejich 
účinné fungování podle článku 30  

 

Tabulka 1: Klíčové požadavky 

Klíčové požadavky na systém řízení a kontroly Dotčené 
subjekty/orgány 

Rozsah 

1 Adekvátní oddělení funkcí a adekvátní 
systémy podávání zpráv a monitorování v 
případech, kdy odpovědný orgán pověří 
výkonem úkolů jiný subjekt 

Řídicí orgán 
Prostředí vnitřní 

kontroly 

2 Vhodný výběr operací Řídicí orgán 

3 Adekvátní informace pro příjemce o 
příslušných podmínkách u vybraných operací  

Řídicí orgán 

4 Adekvátní řídicí kontroly Řídicí orgán 

Řídicí a 
kontrolní 
činnosti 

5 Účinný systém, ve kterém je zajištěno 
uchovávání všech dokladů týkajících se 
výdajů a auditů pro zajištění adekvátní 
auditní stopy 

Řídicí orgán 

6 Spolehlivý systém shromažďování, 
zaznamenávání a ukládání údajů pro účely 
monitorování, hodnocení, finančního řízení, 
ověřování a auditu, včetně propojení se 
systémy elektronické výměny dat příjemců 

Řídicí orgán 

Řídicí a 
kontrolní 
činnosti / 

monitorování 

7 Účinná realizace přiměřených opatření proti 
podvodům 

Řídicí orgán 

8 Vhodné postupy pro vypracování prohlášení 
řídicího subjektu a ročního shrnutí výsledků 
závěrečných zpráv o auditu a provedených 
kontrol 

Řídicí orgán 
Řídicí a 

kontrolní 
činnosti 

9 Adekvátní oddělení funkcí a adekvátní 
systémy podávání zpráv a monitorování v 
případech, kdy odpovědný orgán pověří 
výkonem úkolů jiný subjekt 

Certifikační orgán 
Prostředí vnitřní 

kontroly 

10 Vhodné postupy pro vypracování a 
předkládání žádostí o platbu 

Certifikační orgán Řídicí a 
kontrolní 
činnosti / 

monitorování 
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Klíčové požadavky na systém řízení a kontroly Dotčené 
subjekty/orgány 

Rozsah 

11 Jsou uchovávány náležité elektronické 
záznamy o vykázaných výdajích a 
odpovídajících příspěvcích z veřejných zdrojů 

Certifikační orgán 

12 Náležitý a úplný výkaz částek, které mají být 
vráceny, částek vrácených a odejmutých 

Certifikační orgán 

13 Vhodné postupy pro vypracování účetních 
závěrek a osvědčování jejich úplnosti, 
přesnosti a pravdivosti 

Certifikační orgán 

Řídicí a 
kontrolní 
činnosti 

14 Vhodné oddělení funkcí a vhodné systémy pro 
zajištění toho, aby jiný subjekt provádějící 
audit v souladu s auditní strategií programu 
disponoval nezbytnou mírou funkční 
nezávislosti a zohledňoval mezinárodně 
uznávané auditní standardy 

Auditní orgán 

Prostředí vnitřní 
kontroly 

15 Adekvátní audity systémů Auditní orgán 

16 Adekvátní audity operací Auditní orgán 

17 Adekvátní audity účetních závěrek Auditní orgán 

18 Adekvátní postupy pro vydávání 
spolehlivého výroku auditora a pro 
přípravu výroční kontrolní zprávy 

Auditní orgán 

Kontrolní 
činnosti  

 

Tabulka 2: Klasifikace klíčových požadavků na systémy řízení a kontroly s ohledem na 
jejich fungování   

Kategorie 1 Funguje dobře. Žádná, nebo jen drobná zlepšení nutná. 

Kategorie 2 Funguje. Jistá zlepšení nutná.  

Kategorie 3 Částečně funguje. Podstatná zlepšení nutná. 

Kategorie 4 V podstatě nefunguje. 

 


