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Opatření ředitele odboru projektového řízení a informačních technologií 

č.  /2019, 

kterým se ustanovují 

postup při odstoupení ESIF projektu od realizace 

ČI. I. 

Úvodní ustanovení 

Ředitel Odboru projektového řízení a informačních technologií (dále jen „OPŘIT“) tímto 
příkazem stanovuje postup aplikovaný v případě odstoupení příjemce od realizace projektu 
spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „ESIF“) po 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD“). 

ČL II. 

Oblast působnosti 

Tento příkaz upravuje postup příjemce dotace, kterým je příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem kultury ČR (dále jen příjemce) a poskytovatele dotace, kterým je Ministerstvo 
kultury ČR (dále jen poskytovatel) ve věci odstoupení příjemce od realizace projektu 
spolufinancovaného z ESIF po vydání RoPD. 

ČI. III. 

Vlastní postup 

1. Příjemce postupuje podle aktuálně platných pravidel pro žadatele a příjemce konkrétního 
operačního programu ESIF a pravidel konkrétní výzvy. (standardně v období 2014-2020 
kap. 19 Obecných pravidel a Příloha č. 1., kap. 6 Specifických pravidel) 

2. Příjemce, podle pravidel programu, oznámí odstoupení od realizace projektu nejprve na 
ŘO/ZS, u integrovaných projektů ITI i nositeli integrovaného nástroje a ZS ITI. Oznámení 
provede prostřednictvím depeše v MS2014+. 

3. Příjemce oznámí tuto skutečnost neprodleně také poskytovateli. Oznámení provede 
prostřednictvím datové zprávy řediteli OPŘIT MKČR. Příjemce musí uvést důvod, proč 
od realizace projektu odstupuje.



4. Příjemce i poskytovatel obdrží z ŘO informaci o dalším postupu. Pokud aktualizovaná 
pravidla programu nebo ŘO neuvádějí jinak, může poskytovatel již na základě samotného 
oznámení příjemce o odstoupení od realizace projektu zahájit řízení o odnětí dotace (podle 
$ 15 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů). 

5. Poskytovatel, nestanoví-li metodika operačního programu jinak, zahájí řízení o odnětí 
dotace (podle $ 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů) na základě zjištění, že nemůže být naplněn cíl a účel projektu, na 
který byla dotace poskytnuta, pokud již nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

6. Poskytovatel zašle příjemci oznámení o zahájení řízení o odnětí dotace, ve kterém zároveň 
příjemce vyzve, aby se ve lhůtě 5 pracovních dní k tomuto oznámení vyjádřil. 
Poskytovatel příjemce v oznámení poučí o tom, že pokud se v této lhůtě nevyjádří, bude 
poskytovatel rozhodovat na základě podkladů, které doposud nashromáždil. 

7. Jestliže byla příjemci vyplacena dotace či její část, poskytovatel posoudí, zda se nejedná o 
podezření na porušení rozpočtové kázně z důvodu nenaplnění účelu projektu. V takovém 
případě bude příjemce vyzván k vrácení celkové vyplacené částky dle $ 14f odst. 1 a odst. 
3 rozpočtových pravidel. Pokud příjemce nevrátí poskytnuté prostředky ve stanoveném 
termínu, bude to považováno za porušení rozpočtové kázně a poskytovatel předá případ 
bezodkladně, společně s relevantní dokumentací, příslušnému orgánu finanční správy. 
Pokud se nejedná o podezření na porušení rozpočtové kázně, poskytovatel zahájí řízení o 
odnětí dotace podle $ 15 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění 
pozdějších předpisů. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním 
řízení. 

8. Výsledkem řízení o odnětí dotace je „Rozhodnutí o odnětí dotace“. 

Rozhodnutí o odnětí dotace musí obsahovat: 

-  Ihůtu, do které musí příjemce vyplacené prostředky vrátit v případě, že je to 
relevantní, 

-| identifikaci účtů, na které příjemce finanční prostředky převede v případě, že je to 
relevantní. 

9. U projektů s RoPD, kde nedošlo k vyplacení dotace či její části, po ukončení správního 
řízení o odnětí dotace poskytovatel dále vydá v SMVS dokument „Oznámení o vyřazení 
akce z programu“, který je ukončovacím stavem projektu v SMVS, v tomto případě v 
programu programového financování 134 71. Poskytovatel zašle dokument příjemci. 

10.U projektů s vydaným RoPD, kde došlo k vyplacení dotace či její části, v souladu s 
prováděcí vyhláškou č. 560/2006 Sb., po ukončení správního řízení o odnětí dotace 
poskytovatel dále vydá v SMVS dokument „Závěrečné vyhodnocení akce“, v tomto 
případě v programu programového financování 134 71. U projektů v režimu individuálně 
posuzovaných dotací předkládá poskytovatel Závěrečné vyhodnocení akce nejdříve 
Ministerstvu financí ČR k odsouhlasení, až poté je odesláno také příjemci.



ČL IV. 

Závěrečná ustanovení, přílohy a účinnost 

Upřesnění postupu je uvedeno v příloze č. 1 - Odstoupení příjemce od realizace projektu 
Evropských strukturálních a investičních fondů po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Vzor Rozhodnutí o odnětí dotace je uveden v příloze č. 2 - Rozhodnutí o odnětí dotace — vzor. 

Tento Příkaz bude dle aktuálních potřeb aktualizován. 

Příloha č. 1 — Odstoupení příjemce od realizace projektu Evropských strukturálních a investičních 
fondů po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Příloha č. 2— Rozhodnutí o odnětí dotace - vzor 

Tento Příkaz nabývá účinnosti dnem jeho podpisu. 

V Praze dne A vu“


