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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Karmelitská 529/5 

118 12 Praha 1 – Malá Strana 

IČO: 00022985 

Čj.: ………….………  

Opatření NM č. doplnit 

(dále jen „Opatření“), 

kterým se podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla") stanovují podmínky 

využití finančních prostředků v průběhu realizace individuálního projektu doplnit název projektu 

(dále jen „Projekt“), realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

(dále jen „OP VVV“). 

Tímto vydávám následující pokyny, jimiž se bude ……………………………………… (dále jen 

„Realizátor projektu“, „Realizátor“) řídit při realizaci Projektu. Projekt byl předložen v rámci 

výzvy č. doplnit číslo vyhlášené v prioritní ose doplnit tematickém cíli doplnit investiční prioritě 

doplnit OP VVV v programovém období 2014–2020 dne doplnit. Projekt byl schválen 

náměstkem/náměstkyní pro řízení sekce operačních programů dne DD. MM. RRRR. 

Část I 

OBECNÉ VYMEZENÍ 

1. Projekt 

Název projektu dle MS2014+   

Registrační číslo projektu dle 

MS2014+  

 

Prioritní osa   

Investiční priorita  

Účel projektu Samotná formulace účelu bude zkrácena z textu uvedeného 

žadatelem v části anotace projektu v žádosti o podporu, jenž 

má 500 znaků. 

Popis Projektu včetně jeho klíčových aktivit a cílů je uveden v žádosti o podporu v IS KP14+. 

2. Finanční rámec 

Prostředky na realizaci schváleného rozpočtu Projektu je Realizátor oprávněn použít pouze  

na způsobilé výdaje a v souladu s částí I, bod 3, 4, 5, 6. Celková výše rozpočtu Projektu  

činí doplnit částku v Kč, kterou nelze překročit.  
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Finanční rámec Projektu zahrnující celkové způsobilé výdaje na Projekt: 

Financování Částka v Kč 

Podíl na celkových 

způsobilých výdajích 

Projektu v % 

Celkové způsobilé výdaje Projektu, 

z toho: 
 100 

I. a) prostředky z ESF/EFRR1 (§ 44 

odst. 2 písm. e) rozpočtových pravidel) 
 81,15 

I. b) prostředky národního 

spolufinancování ze státního rozpočtu 

(§ 44 odst. 2 písm. i) rozpočtových 

pravidel) 

 18,85 

II a) investiční prostředky   

II. b) neinvestiční prostředky   

3. Účel  

Účelem je realizace Projektu a dosažení jeho cílového stavu tak, jak je popsán v žádosti 

o podporu. 

Účel projektu bude Realizátorem realizován prostřednictvím klíčových aktivit.  

4. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu 

Projekt bude realizován v období od–do: DD. MM. RRRR 

Účelu musí být dosaženo ve lhůtě:  

datum zahájení projektu: DD. MM. RRRR 

datum zahájení fyzické realizace projektu: DD. MM. RRRR 

datum ukončení fyzické realizace projektu: DD. MM. RRR 

5. Indikátory projektu  

V době od zahájení fyzické realizace projektu do ukončení fyzické realizace projektu je 

Realizátor projektu povinen dosáhnout cíle Projektu stanovené ve formě cílových hodnot 

indikátorů stanovených v Příloze č. 2 Opatření. 

                                                
 

1 Nehodící se škrtněte 
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6.  Časová způsobilost výdajů 

Z časového hlediska jsou výdaje Projektu způsobilé, pokud vznikly a byly skutečně uhrazeny 

v období od data zahájení Projektu do data ukončení fyzické realizace Projektu, které jsou 

uvedeny v části I, bod 4 tohoto Opatření. Výdaje, k jejichž uskutečnění dojde po skončení 

fyzické realizace Projektu, jsou z časového hlediska způsobilé za podmínky, že jejich věcné 

plnění souvisí s obdobím, ve kterém se Projekt realizoval, a jsou vyúčtovány nejpozději 

se závěrečnou žádostí o platbu.  

 

Část II 

TERMÍNY PŘEDKLÁDÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ VÝDAJŮ PROJEKTU A FINANČNÍ 

MILNÍKY 

1. První průběžnou Žádost o platbu s ostatními povinnými náležitostmi předloží Realizátor 

projektu do …………….pracovních dnů po uplynutí ……………. ode dne nabytí účinnosti 

tohoto Opatření. Další průběžnou Žádost o platbu předkládá Realizátor projektu do ……… 

pracovních dnů po uplynutí ……………… od ukončení předchozího sledovaného 

(monitorovacího) období. Průběžnou Žádost o platbu spolu s ostatními povinnými náleži-

tostmi je Realizátor projektu oprávněn předložit i za kratší sledované (monitorovací) období 

než je tříměsíční období, v případě, že je předložení této průběžné Žádosti o platbu předem 

schváleno. 

2. Realizátor projektu je povinen dodržovat plnění průběžných finančních milníků projektu. 

Průběžný finanční milník je stanoven vždy na 2/4 po sobě jdoucí sledovaná období a tvoří 

80 % souhrnné plánované částky vyúčtování dle finančního plánu za toto období. Průběžné 

finanční milníky jsou stanoveny níže v tabulce. Změna výše průběžného finančního milníku 

podléhá změnovému řízení dle Pravidel pro žadatele a příjemce.  

3. Realizátor projektu je povinen dodržet splnění hraničního finančního milníku projektu, který 

tvoří 60 % kumulativní částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu za období stanovené 

v níže uvedené tabulce. Výši hraničního finančního milníku nelze měnit. 

 

Finanční milníky Období 

plnění 

Částka 

plnění (Kč) 

Průběžným finančním milníkem projektu je 80 % kumulativní 

částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu projektu (v 

žádosti o podporu) za 2/4 po sobě jdoucí sledovaná období 

(v závislosti na délce sledovaného období). 

  

Hraničním finančním milníkem projektu je 60 % kumulativní 

částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu projektu (v 

žádosti o podporu) odpovídající cca 60 % doby realizace 

projektu. 
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Část III 

POVINNOSTI REALIZÁTORA PROJEKTU 

1.  Realizátor projektu je povinen realizovat Projekt pouze v souladu s tímto Opatřením a 

schválenou žádostí o podporu, která je přílohou tohoto Opatření.  

2. Prostředky na realizaci Projektu je Realizátor projektu oprávněn použít pouze na úhradu 

způsobilých výdajů, které stanoví Pravidla pro žadatele a Příjemce – Obecná část, 

účinná v den nabytí účinnosti tohoto Opatření, Pravidla pro žadatele a Příjemce – specifická 

část, účinná v den nabytí účinnosti tohoto Opatření (dále jen „Pravidla pro žadatele a 

Příjemce“), Výzva doplnit_název. Pravidla pro žadatele a příjemce jsou zveřejněna na: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1. 

3. Realizátor projektu je při zadávání veřejných zakázek v rámci realizace projektu povinen 

postupovat v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Pravidly pro žadatele 

a příjemce.  

4. Realizátor projektu je při realizaci projektu povinen vést účetnictví podle zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v něm řádně a odděleně 

sledovat finanční prostředky vydané na realizaci projektu. Účetní doklady, které souvisí 

s čerpáním finančních prostředků v rámci Projektu, budou označeny číslem a názvem 

Projektu. Dále jsou pro Projekt závazná pravidla definovaná ve Směrnici upravující oběh 

účetních dokladů na MŠMT a v jejích aktualizacích. 

5. Realizátor projektu je oprávněn provádět přesuny prostředků v rámci rozpočtu Projektu 

bez předchozího schválení ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, sekce 

pro Řízení operačních programů, pouze v případech, že nedojde k přesunu mezi 

limitními hodnotami stanovených závazných ukazatelů rozpočtu, a že přesunem 

nedojde ke změně objemu položky rozpočtu, z níž se prostředky převádí, o 15 % a více. 

Základ pro srovnání je výše položky v původně schváleném rozpočtu. Pro účely tohoto 

Opatření se položkou rozpočtu rozumí …. V opačných případech je Realizátor projektu 

povinen postupovat v souladu s částí III, bod 13 tohoto Opatření. 

Průběžným finančním milníkem projektu je 80 % kumulativní 

částky vyúčtování uvedené ve finančním plánu projektu (v 

žádosti o podporu) za 2/4 po sobě jdoucí sledovaná období 

(v závislosti na délce sledovaného období). 

  

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-pro-zadatele-a-prijemce-1
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6. Realizátor projektu je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

Projektu po dobu nejméně roku 31. 12. 20322, pokud legislativa nestanovuje pro některé 

typy dokumentů dobu delší.  

7. Realizátor projektu je povinen po celou dobu realizace Projektu dodržovat politiku EU, 

principy ochrany životního prostředí a prosazování rovných příležitostí.  

8. Při realizaci projektu je Realizátor projektu povinen dodržet požadavky na publicitu 

Projektu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a 

s Pravidly pro žadatele a příjemce. 

9. Realizátor projektu povinen je za účelem ověření plnění povinností vyplývajících 

z tohoto Opatření povinen zajistit podmínky k provedení auditu a kontroly vztahující se 

k realizaci Projektu, včetně poskytnutí veškerých dokladů souvisejících s realizací 

Projektu, umožnění průběžného ověřování souladu údajů o realizaci Projektu 

uváděných v průběžných / závěrečných zprávách o realizaci Projektu se skutečným 

stavem v místě jeho realizace a poskytnutí součinnosti všem osobám oprávněným 

k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména pověření pracovníci 

MŠMT, územní finanční orgány, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská 

komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu auditu a 

kontroly.  

10. Realizátor projektu je povinen zasílat finální zprávy z auditů útvaru (doplnit relevantní 

útvar), a bude jej bezodkladně informovat o všech provedených kontrolách ze strany 

jiných subjektů, dále o všech navržených nápravných opatřeních, která budou 

výsledkem těchto kontrol, a o jejich splnění. 

11. Realizátor projektu je povinen Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Odboru 

řízení OP písemně poskytovat jakékoliv informace související s realizací Projektu ve 

stanovené lhůtě a neprodleně písemně oznamovat veškeré významné skutečnosti, 

které by měly vliv na realizaci Projektu.  

12. Realizátor projektu je povinen s majetkem financovaným z poskytnutých prostředků 

zacházet s péčí řádného hospodáře, zejména majetek zabezpečit proti poškození, 

ztrátě nebo odcizení. V případě, že v době realizace Projektu dojde k poškození, ztrátě 

či odcizení majetku, je Realizátor projektu povinen neprodleně majetek nahradit, opravit 

z jiného ukazatele v adekvátním rozsahu (majetkem obdobných parametrů).  

13. Realizátor projektu je při provádění tzv. „podstatných změn“ Projektu povinen 

postupovat v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce. 

14. Ke dni provedení Opatření ani v průběhu realizace Projektu není Realizátor projektu 

oprávněn čerpat na tytéž aktivity jiné finanční prostředky z rozpočtové kapitoly MŠMT, 

                                                
 

2 Lhůta byla nastavena s ohledem na čl. 140 Obecného nařízení, které stanovuje, že doba, po kterou musí být 

originální dokumenty k dispozici Komisi a Evropskému účetnímu dvoru v souladu s článkem 140 Obecného nařízení 

jsou dva roky od předložení účetní závěrky OP VVV, v níž jsou zahrnuty konečné výdaje ukončené činnosti. 



 
 

  

 Stránka 6 z 11 

 

z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů, jiných strukturálních 

fondů EU nebo jiných prostředků EU.  

15. Po skončení realizace Projektu je Realizátor projektu povinen předložit závěrečnou zprávu 

o realizaci/žádost o platbu Projektu, a to nejpozději do 40 pracovních dní od data ukončení 

(fyzické) realizace Projektu. 

16. Realizátor projektu je povinen po celou dobu realizace projektu poskytovat součinnost 

při realizaci evaluačních aktivit v rámci OP VVV, pokud je vyžadována, a kdykoliv to 

bude v souvislosti s řešením projektu nutné.  

17. Veřejná podpora 

Varianta A – podpora nezakládá veřejnou podporu – platí pro oblast vzdělávání 

Podpora poskytnutá na realizaci projektu nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107, 

odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

Varianta B – podpora nezakládá veřejnou podporu – platí pro oblast podpory VaVaI 

Podpora poskytnutá na realizaci projektu nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107, 

odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  

Varianta C – podpora v režimu de minimis 

Podpora de minimis je poskytována v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 

18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu 

de minimis3. 

Realizátor projektu podpory si je vědom, že v případě poskytnutí podpory v režimu de minimis, 

budou informace o této podpoře a jejím příjemci poskytovatelem zapsány do Centrálního 

registru podpor malého rozsahu (de minimis). 

Varianta D – podpora dle Nařízení Komise (EU) č.651/2014 

Podpora je poskytována na činnosti vymezené pro příslušnou kategorii podpory dle Nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 

Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem4 a tato podpora je 

vyňata z oznamovací povinnosti podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. Příslušná 

kategorie podpory je uvedena ve výzvě. 

Realizátor projektu/partner je povinen dodržovat podmínky stanovené tímto Nařízením (a to 

jak Společná ustanovení vymezená v kapitole I Nařízení, tak i příslušná Zvláštní ustanovení 

vymezená pro různé kategorie podpory v kapitole III Nařízení). 

Veřejnou podporu poskytnutou dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 nelze kumulovat 

s podporou de minimis či jinou veřejnou podporou na tytéž způsobilé výdaje, pokud by taková 

kumulace vedla k překročení intenzity podpory stanovené pro účely výzvy. Realizátor projektu 

                                                
 

3 Úřední věstník EU, L 352, 18. 12. 2013, str. 1–8. 
4 Úřední věstník EU, L 187, 26. 6. 2014, str. 1–84. 
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může prostředky použít pouze k činnostem a za podmínek vymezených v čl. 1 Nařízení 

Komise (EU) č. 651/2014. 

Realizátor projektu si je vědom, že v případě podpory, která přesahuje 500 tis. EUR, bude 

informace o jejím poskytnutí zapsána a zveřejněna na souhrnné internetové stránce věnované 

veřejné podpoře. 

Varianta E – podpora dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU 

Podpora je poskytována v souladu s Rozhodnutím Komise (EU) ze dne 20. prosince 2011 

o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným 

poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). 

Podpora splňující podmínky Rozhodnutí č. 2012/21/EU je poskytována ve formě vyrovnávací 

platby za závazek veřejné služby, je slučitelná s vnitřním trhem a platí pro ni výjimka 

z povinnosti oznámení předem stanovená v čl. 108 odst. 3 Smlouvy o fungování EU. 

Realizátor projektu je povinen po celou dobu realizace projektu realizovat činnosti, které 

spadají mezi činnosti vymezené Pověřením k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, 

které je přílohou tohoto Opatření. 

 

Část IV 

DIFERENCIACE ODVODU ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ 

DLE ZÁVAŽNOSTI PORUŠENÍ PODMÍNEK 

1. Není-li v dalším ustanovení uvedeno jinak, přestavuje porušení povinností uvedených 

v tomto Opatření porušení rozpočtové kázně a povede k odvodu za porušení rozpočtové 

kázně podle § 44a odst. 4 písm. b) rozpočtových pravidel ve výši, v jaké byla porušena. 

2. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II, bodu 1, 

části III, bod 15, 16 tohoto Opatření, bude odvod za porušení rozpočtové kázně 

v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) a v souladu s § 14 odst. 6 rozpočtových pravidel stanoven 

ve výši 5 000 Kč za každé porušení. 

3. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II, bodu 2 tohoto 

Opatření, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) 

a v souladu s § 14 odst. 6 rozpočtových pravidel stanoven ve výši 0,02 % z celkové 

částky dotace. U projektů nad 100 mil. Kč celkové výše dotace ve výši 20 000 Kč. 

4. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části II, bodu 3 tohoto 

Opatření, bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) 

a v souladu s § 14 odst. 6 rozpočtových pravidel stanoven ve výši 0,1 % z celkové částky 

dotace. U projektů nad 100 mil. Kč celkové výše dotace ve výši 100 000 Kč. 

5. Povinnosti stanovené v části III, bod 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 tohoto Opatření jsou 

ostatními povinnostmi podle § 14 odst. 4 písm. k) rozpočtových pravidel a jejich porušení 

nepředstavuje neoprávněné použití ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel. 
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6. V případě, že dojde porušení povinností stanovených v části III, bod 3, bude odvod za 

porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) a v souladu s § 14 odst. 

6 rozpočtových pravidel stanoven dle přílohy č. 1 tohoto Opatření. 

7. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části I, bod 5 tohoto Opatření, 

budou odvody za porušení rozpočtové kázně stanoveny takto: 

Míra splnění hodnoty indikátorů výstupů 

vzhledem k údajům uvedeným v příloze č. 2 
Výše odvodu 

při naplnění průměru výstupů méně než 

nebo rovno 35 %  

odvod ve skutečné výši porušení rozpočtové kázně 

bez ohledu na naplnění indikátorů výsledku 

při naplnění v intervalu více než 35 % méně 

než 85 %  

snížený odvod z celkové částky finančních prostředků 

státního rozpočtu stanovených OP VVV dle vzorce x = 

(85 – n)   

při naplnění na 85 % a víc  
není považováno za podezření na porušení 

rozpočtové kázně 

x = výše odvodu (%), n = průměrné procento naplnění výsledků 

 

Míra splnění hodnoty indikátorů výstupů 

vzhledem k údajům uvedeným v příloze č. 2 
Výše odvodu 

při naplnění průměru výsledků méně než 

nebo rovno 35 % 

odvod ve skutečné výši porušení rozpočtové kázně 

bez ohledu na naplnění indikátorů výstupu 

při naplnění v intervalu více než 35 % méně 

než 85 % 

snížený odvod z celkové částky finančních prostředků 

státního rozpočtu stanovených OP VVV dle vzorce x = 

(85 – n)  

při naplnění na 85 % a více není považováno za podezření na porušení 

rozpočtové kázně 

x = výše odvodu (%), n = průměrné procento naplnění výsledků 

 

Snížené odvody jsou stanoveny odděleně pro indikátory výstupu a výsledku, a jednotlivé 

snížené odvody se sčítají. 

Pokud jsou stanoveny závazné cílové hodnoty pro více indikátorů výstupu nebo více indikátorů 

výsledku, míra nenaplnění závazku bude vypočtena jako průměr z dosažených hodnot 

v procentech, odděleně pro indikátory výstupů a indikátory výsledků. Přitom překročení nad 

100 % se vždy započítává pouze jako 100 %. 

8. V případě, že dojde k porušení povinností stanovených v části III, bod 8 tohoto Opatření, 

bude odvod za porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44a odst. 4 písm. a) a v souladu 

s § 14 odst. 6 rozpočtových pravidel stanoven takto: 
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Snížené odvody u povinných nástrojů publicity 

Nástroj 

publicity 
Pochybení 

Výše snížených odvodů  

% z celkové částky finančních 

prostředků státního rozpočtu 

stanovených OP VVV 

Povinné 

nástroje  

Povinné 

nástroje 

 

Nástroj chybí zcela 1,2 % 

Na nástroji chybí nebo je chybně: 

– Logo EU (znak EU včetně všech povinných 

odkazů/textů) 

– Název, hlavní cíl operace a informace o finanční 

podpoře od EU 

– Předepsaný rozměr nástroje 

0,8 % 

Je uvedeno nadbytečné logo 0,1 % 

 

Snížené odvody u nepovinných nástrojů/volitelné publicity 

Nástroj publicity Kategorie Pochybení 
Úroveň 

pochybení 

Výše snížených odvodů  

% z celkové částky 

finančních prostředků 

státního rozpočtu 

stanovených  

OP VVV 

Nepovinné 

nástroje/volitelná 

publicita 

A 

Logo EU 

(znak EU včetně všech 

povinných odkazů/ textů) 

chybí zcela 0,6 % 

B 

– Logo EU (znak EU včetně 

všech povinných odkazů/ 

textů) 

– Informace na internetové 

stránce, pokud taková 

existuje5 

je uveden 

chybně 

 

chybí 

zcela/je 

uvedena 

chybně 

0,4 % 

 

 

 

 

                                                
 

5  Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013, Příloha XII, 2.2 Povinnosti příjemců, odst. 3. 
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Část V 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pojmy uvedené v tomto Opatření jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány v Pra-

vidlech pro žadatele a příjemce. 

2. Na realizaci projektu se vztahují následující předpisy a pravidla: 

a) zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla),  

b) zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a související 

prováděcí vyhláška Ministerstva financí č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení tohoto zákona,  

c) zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

d) zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů,  

e) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,  

f) 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 sou-

držnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) 

č. 1083/2006,  

g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006,  

h) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, účinná v den nabytí účinnosti tohoto 

Opatření, Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, účinná v den nabytí 

účinnosti tohoto Opatření, Výzva doplnit název, Metodický dopis č. ___ doplnit název 

Pravidel pro žadatele a příjemce, účinný v den nabytí účinnosti tohoto Opatření, 

i) Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z evropských struktu-

rálních fondů, Fondu soudružnosti a Evropského rybářského fondu na programové 

období 2014–2020. 

3. Opatření nabývá účinnosti dnem podpisu. 

4. Opatření se vyhotovuje mimo IS KP14+. Dokument je po podpisu 

náměstkem/náměstkyní pro řízení sekce operačních programů vložen do IS KP14+, 

přičemž Realizátor projektu a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy mají toto 

vyhotovení k dispozici. 

5. Realizátor projektu je povinen řídit se při realizaci projektu obsahem žádosti o podporu 

a jejích příloh a příloh tohoto Opatření uvedených v části V, bod 9, nestanoví-li toto 

Opatření jinak.  
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6. Realizátor projektu je povinen se při realizaci projektu řídit ustanoveními částí dokumentů, 

na které Opatření odkazuje, resp. všech dokumentů, na něž Opatření odkazuje jako na 

celek.  

7. Pokud dojde ke změně nebo k úpravě příloh oproti přílohám v žádosti o podporu, Minis-

terstvo školství, mládeže a tělovýchovy je oprávněno si tyto upravené přílohy vyžádat 

jako závazné přílohy Opatření. 

8. Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dojde ke zjištění, že existuje pode-

zření na porušení rozpočtové kázně, bude postupováno ve smyslu ustanovení § 44 

rozpočtových pravidel. 

9. Nedílnou součástí Opatření jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Snížené odvody za porušení rozpočtové kázně v důsledku nedodržení 

povinností při zadávání zakázek. 

Příloha č. 2 – Žádost o podporu včetně všech příloh schválená Ministerstvem, školství 

mládeže a tělovýchovy ke dni nabytí účinnosti tohoto Opatření, zpřístupněná Realizátorovi 

projektu v IS KP14+ a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v MS2014+.  

Příloha č. 3 – Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část – verze …, účinná od …. 

zpřístupněná Realizátorovi projektu v IS KP14+ formou elektronického dokumentu.  

Příloha č. 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, výzva …, verze …, účinná 

od ……, zpřístupněná Realizátorovi projektu v IS KP14+ formou elektronického 

dokumentu. 

Příloha č. 5 – Metodický dopis č. __ (doplnit název) Pravidel pro žadatele a příjemce, 

zpřístupněný Realizátorovi projektu v IS KP14+ formou elektronického dokumentu. 

Příloha č. 6 – Harmonogram klíčových aktivit 

 

V Praze dne ………       - v případě ručního podepisování 

                                                                     …………………………………………… 

                                                                    za sekci operačních programů 

                                                                              PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.  

                                                                      náměstek pro řízení sekce operačních programů  

- v případě ručního podepisování  


