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Metodické doporučení ŘO OP Doprava č. 3
k použití směnného kurzu pro aplikaci čl. 39 Obecného nařízení
u projektů předložených v rámci OP Doprava
Toto metodické doporučení vychází z platné MFTK 2007 - 2013, jejíž přílohou je „Pokyn
pro použití směnného kurzu pro aplikaci čl. 39 Obecného nařízení a pro sledování čerpání
alokací operačních programů s velkými projekty“. Jelikož obecné nařízení nestanovuje
žádný kurz pro přepočet národní měny na EUR pro určení velikosti projektu (běžný x
velký) a ani při podání žádosti na velký projekt (dále jen „VP“) do Evropské komise, bude
přepočet nákladů projektů prováděn Řídícím orgánem OP Doprava (dále jen „ŘO“), a to
následovně:
1. Použití kurzu pro určení velikosti projektu (běžný x velký)
Velikost projektu je určena ŘO nikoli samotným žadatelem.
Žadatelé předkládají projektovou žádost znějící na CZK. Přepočet celkových nákladů1 projektu
na EUR provádí ŘO, přičemž bude použit kurz EK2 platný k měsíci schválení žádosti ŘO.
Takto použitý kurz je pro určení velikosti projektu neměnný a je k danému projektu zafixován.
Provedené posouzení, zda se jedná o velký či běžný projekt, se vztahuje na všechny i již
schválené projektové žádosti. Výjimku tvoří projektové žádosti na VP, které byly před datem
vydání tohoto pokynu odeslány EK, příp. EIB, a projekty, u kterých je zjevné, že hranici VP
nemohou překročit.
Po provedeném přepočtu vzniknou, po použití příslušných stropů z čl. 39 Obecného nařízení, dvě
kategorie projektů:


běžné projekty;



velké projekty.

V případech, kdy je od prvopočátku přípravy projektu zřejmé, že se bude jednat o VP, je
oprávněn žadatel předložit kromě žádosti Benefit7 ve smyslu platných Pokynů pro žadatele OPD
také žádost ve formátu VP.
1.1. Běžný projekt
Běžný projekt se v průběhu jeho realizace nemůže změnit na velký z důvodu posilování
CZK. Pokud však v průběhu implementace běžného projektu dojde k navýšení celkových
výdajů3 v CZK (např. zvýšení cen vstupů, nakontrahování za vyšší částku) a ŘO toto navýšení
odsouhlasí, dojde ke změně vydaného právního aktu na národní úrovni a zároveň ŘO ověří
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Celkové náklady projektů zahrnují též nezpůsobilé DPH.
Měsíční účetní kurz Evropské komise, http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
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Tj. navýšení způsobilých i nezpůsobilých výdajů.
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velikost projektu (tj. provede přepočet navýšeného rozpočtu v CZK na EUR). Pro tento
přepočet bude použit původní kurz EK zafixovaný k danému projektu. Tímto způsobem je
očištěn jakýkoliv vliv kurzu na charakter projektu. Pokud ovšem po novém přepočtení původním
kurzem EK dojde k překročení stropů dle čl. 39 Obecného nařízení, je ŘO povinen dodatečně do
EK podat žádost o VP a za tímto účelem vyzve žadatele k dopracování žádosti ve formátu VP.
Pokud v průběhu realizace VP dojde ke snížení celkových nákladů v CZK (např.
nakontrahování za nižší částku) a Rozhodnutí EK k VP ještě nebylo vydáno, ŘO rozhodne
o možnosti stažení žádosti o VP, kterou předložil EK. To platí pouze za podmínky, že celkové
předpokládané náklady projektu přepočtené na EUR podle bodu 1 tohoto metodického
doporučení jsou nižší než hranice stanovená pro VP dle čl. 39 Obecného nařízení. Pro tento
přepočet použije ŘO původní kurz EK zafixovaný k danému projektu a výpočet opět zaznamená.
Pokud v průběhu realizace VP dojde ke snížení celkových nákladů v CZK a Rozhodnutí EK
k VP již bylo vydáno, nelze již charakter projektu změnit.
1.2. Velký projekt
Pokud se jedná o VP, je ŘO povinen předložit žádost o VP v souladu s přílohou XXI nařízení
Komise (ES) 1828/2006 (Implementační nařízení) a za tímto účelem vyzve žadatele
k dopracování žádosti ve formátu VP. EK vydá Rozhodnutí k velkému projektu (dále jen
„Rozhodnutí EK“) podle čl. 41 Obecného nařízení.

2.

Použití kurzu pro předložení žádosti o VP do EK

Vzhledem k tomu, že hodnota v EUR uvedená v žádosti o VP v řádku 3 bodu H.2.1. bude
následně uvedena Evropskou komisí na Rozhodnutí EK, je nezbytné použít takový kurz, který
bude zohledňovat možný budoucí posilující trend CZK vůči EUR tak, aby nedocházelo
k překračování EUR hodnoty Rozhodnutí EK a nebylo nutné žádat často o jeho změnu4.
EK doporučuje5 použít kurz, který je „reasonable, verifiable and reference“ a který zohledňuje
minulý vývoj měny (např. za posledních 12 měsíců). Kurz by tedy v sobě měl zahrnovat
předpokládaný vývoj (tj. v případě posilování CZK bude použit silnější kurz než v době
předložení žádosti o VP). Tím bude vytvořena rezerva a bude omezeno množství projektů,
u kterých se hodnota v EUR ukáže jako nedostatečná (a kde by bylo jinak nutné žádat o změnu
Rozhodnutí EK).
ŘO provede přepočet celkových nákladů projektu uvedených v CZK, přičemž na základě
doporučení MF použije kurz EK6 platný v měsíci, ve kterém je žádost o VP předkládaná
do EK, posílený o 5 %7. Tato úprava kurzu byla stanovena jako konzervativní odhad vývoje
kurzu na základě historického trendu. Vzhledem k obtížné předvídatelnosti vývoje kurzu CZK
v dlouhém období bude tento postup stanovení kurzu v polovině programového období
revidován.
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Půjde o rozdílné přepočítání na EUR, nebude použita částka EUR získaná podle bodu 1.
viz „Programming Period 2007 -2013: Aide Memoire for Desk Officers“ – str. 65
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Měsíční účetní kurz Evropské komise, http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
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tj. pokud je kurz EK v daném měsíci 24,00 CZK/EUR, bude v žádosti o VP uvedena částka v EUR přepočtená
kurzem 22,80 CZK/EUR
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Pokud ovšem reálně uskutečněné způsobilé výdaje VP v EUR překročí částku uvedenou
v Rozhodnutí EK, je ŘO povinen požádat o změnu Rozhodnutí EK8. Tato povinnost platí
i pro případ, kdy k překročení částky v EUR dojde z důvodu posilování CZK, ačkoli
rozpočet VP v CZK a hmotný předmět VP zůstane nezměněn.
Při předložení žádosti o změnu Rozhodnutí EK z důvodu překročení částky uvedené
v Rozhodnutí EK použije ŘO obdobný postup, jako v případě podání žádosti o VP do EK, tj.
použije kurz EK platný v měsíci, ve kterém je žádost o změnu Rozhodnutí EK předkládána do
EK, posílený o 5 %.
Pokud by došlo ke změně trendu dlouhodobého posilování CZK a tím k nedočerpání částky
v Rozhodnutí EK o VP, není nutné žádat o změnu (snížení) Rozhodnutí EK. Nevyčerpané
prostředky budou použity na jiné projekty v rámci dané prioritní osy.
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Kromě toho je nutné požádat o změnu Rozhodnutí EK i v případech, kdy dojde ke změně hmotného předmětu
projektu (a to i pokud zároveň nedošlo k převýšení rozpočtu projektu).
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