
 

Metodické stanovisko ministra pro místní rozvoj č. 1 k Metodickému pokynu pro 
oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021-2027   

 

1) 
 

Popis situace 

V Metodickém pokynu pro oblast indikátorů, evaluací a publicity v programovém období 2021-

2027 (dále jen MP IEP), v části publicita v kapitole 6.4.3, která definuje základní povinnosti 

příjemců, je na straně 62 ve čtvrtém odstavci uveden postup pro povinnosti příjemce, při změně 

právního aktu v oblasti způsobilých výdajů. Toto ustanovení, které se v minulosti používalo, 

nicméně není v souladu s aktuálním zněním obecného nařízení1, které pracuje s pojmem celkové 

náklady. Ve zbývající části Metodického pokynu je již správně užit pojem celkové náklady.  

 

Metodické stanovisko 

MP IEP se v kapitole 6.4.3, na straně 62 ve čtvrtém odstavci mění následovně: „V případě změny 

právního aktu v oblasti celkových nákladů operace, nebo rozpočtu projektu (toto platí pro případy, 

kdy nejsou celkové výdaje přímo uvedeny v právním aktu), dojde k revizi naplnění povinností 

příjemce. Dojde-li k navýšení celkových nákladů operace nad limity uvedené v odst. 1 písm. c), 

musí splnit příjemce povinnosti uvedené v tomto odstavci do předložení nejbližší další ZoR 

projektu. V případě ponížení celkových nákladů operace, kdy příjemce již splnil povinnost podle 

tohoto článku písm. c) a nově by se na něj vztahovala pouze povinnost vystavit plakát (písm. d), 

má se za to, že povinnou publicitu splnil již umístěním billboardu a plakát vystaven být nemusí.“ 

 
 

2) 
 
Popis situace 

V MP IEP v kapitole 6.4.3., je na str. 60 uvedena poznámka pod čarou č. 93, která je v současném 

znění příliš komplikovaně definována. V rámci zjednodušení a zpřehlednění se mění textace 

dané poznámky pod čarou. Nadále platí, že odkaz na Zákon o zadávání veřejných zakázek je 

v tomto případě využíván pouze pro ukotvení hranice, od které je realizace stavebních prací nebo 

nákupu hmotného vybavení důvodem pro plnění přísnějšího režimu povinné publicity. 

 

 

Metodické stanovisko 

Poznámka pod čarou č. 93 v MP IEP, na str. 60 se mění následovně: Hmotnou investicí se rozumí 

stavební práce nebo pořízení hmotného vybavení, jehož hodnota přesáhne hodnotu veřejné 

zakázky malého rozsahu, dle § 27 a), Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a 

to bez ohledu na druh veřejné zakázky.   

 

 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných 

ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond 

pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech 

pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční 

podporu správy hranic a vízové politiky. 



 

 
 
 
Další postup 
Změny, vyplývající ze stanoviska, budou v MP IEP promítnuty při nejbližší aktualizaci. 
 

Metodické stanovisko bude zveřejněno na adrese https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-

cr/kohezni-politika-po-roce-2020/metodicke-dokumenty/metodicke-dokumenty-v-gesci-mmr-

cr/metodicky-pokyn-indikatory,-evaluace-a-publicita. 

 
Účinnost 

Toto metodické stanovisko vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu příslušného dopisu 

ministra pro místní rozvoj, tj. 21. července 2022, kterým je stanovisko vydáváno.  
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