
   

Příloha č. 1 - Výčet metodických pokynů či jejich částí závazných pro Program 

rozvoje venkova 

Usnesením vlády ČR č. 540/2015 ze dne 8. července 2015 došlo k vyjmutí Programu rozvoje venkova 

na období let 2014 až 2020 (dále jen „PRV“) ze závaznosti Jednotného metodického prostředí  

a Metodické pokyny mají tedy pro PRV pouze doporučující charakter. Nicméně v souladu s bodem IV 

uvedeného usnesení vlády ČR budou na základě dohody mezi ministrem/yní pro místní rozvoj  

a ministrem/yní zemědělství vybrané relevantní části dílčích kapitol se zohledněním specifických 

postupů pro PRV zapracovány do Postupů spojených s přípravou, řízení, realizací, monitorováním  

a vyhodnocováním Programu rozvoje venkova na období let 2014 až 2020 (dále jen „Postupy“). Tyto 

kapitoly budou v Postupech mít podobu závazně platných postupů a pravidel. Závazná pravidla budou 

reflektována v rámci technického řešení nastavení monitorovacího systému pro programové období 

2014-2020 (dále jen „MS2014+“). 

Metodický pokyn Zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014-2020, 

který je přílohou č. 5 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je závazný pro programy v rámci všech ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou  

o partnerství, tzn. EFRR, ESF, FS a ENRF, a jejichž ŘO je v kompetenci ČR s výjimkou těch 

ustanovení, která jsou výslovně uváděna jako doporučující. 

Metodický pokyn je pro PRV doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s Usnesením vlády ČR  

č. 540/2015 jsou pro PRV relevantní tyto kapitoly: 

4  Tvorba indikátorové soustavy 

5  Národní číselník indikátorů 2014 – 2020 (s výjimkou podkapitol 5.5.1 Nastavení 

indikátorů na výzvě a 5.5.2 Indikátory na úrovni operací)  

Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014-2020, který je přílohou č. 6 

Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je závazný pro programy v rámci všech ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou  

o partnerství, tzn. EFRR, ESF, FS a ENRF, s výjimkou těch ustanovení, která jsou výslovně uváděna 

jako doporučující. 

Metodický pokyn je pro PRV doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s Usnesením vlády ČR  

č. 540/2015 jsou pro PRV relevantní tyto kapitoly: 

4.4 Metody evaluace a zdroje dat; 

4.5 Evaluační kritéria a princip 3E; 

5 Evaluační plán; 

6 Platformy pro evaluace; 

7 Standardy evaluací; 



   

8 Pravidla pro sdílení informací; 

9 Důsledky nedodržení metodického pokynu. 

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020, který je 

přílohou č. 7 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je závazný pro nositele IN v kapitolách č. 5 až 13 a pro řídicí orgány (dále také „ŘO“) 

v kapitolách č. 6, 8 – 10, 12 a 13, a to pro všechny programy v rámci Evropských strukturálních a 

investičních fondů, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství.  Metodický pokyn není závazný pro 

programy přeshraniční spolupráce.  

Metodický pokyn je pro PRV doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s Usnesením vlády ČR  

č. 540/2015 jsou pro PRV relevantní tyto kapitoly: 

8.3  Předkládání a hodnocení integrovaných strategií CLLD,  

9.3  Postupy pro vyhlašování výzvy MAS a procesy schvalování integrovaných projektů 

SCLLD, 

10  Monitorování a vyhodnocování integrovaných strategií, a to zejména v části 10.4 

Monitorování projektů a změny projektů předložených v rámci IN a 10.7 Změny 

integrované strategie ITI, IPRÚ a CLLD, 

12  Důsledky nedodržení metodického pokynu a odpovědnost za pochybení. 

 

Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace v programovém období 2014-2020, který je 

přílohou č. 8 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je závazný pro operační programy, které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství,  

tzn. pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, Fond soudržnosti a Evropský 

námořní a rybářský fond, a jejichž ŘO je v kompetenci ČR s výjimkou ustanovení, která jsou výslovně 

uváděna jako doporučující. 

Metodický pokyn je pro PRV doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s Usnesením vlády ČR  

č. 540/2015 jsou pro PRV relevantní tyto kapitoly: 

Příloha č. 1: Vzor – Jednací řád monitorovacího výboru 

Příloha č. 2: Vzor – Statut a Etický kodex monitorovacího výboru 

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020, 

který je přílohou č. 9 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je závazný pro programy v rámci všech ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou  

o partnerství, tzn. EFRR, ESF, FS a ENRF, s výjimkou těch ustanovení, která jsou výslovně uváděna 

jako doporučující. 



   

Metodický pokyn je pro PRV doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s Usnesením vlády ČR  

č. 540/2015 jsou pro PRV relevantní tyto kapitoly: 

3. Způsobilost výdaje; 

4. Vykázání výdaje; 

5. Pravidla způsobilosti pro některé druhy výdajů; 

6. Zvláštní úprava způsobilosti výdaje. 

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014-2020, který je 

přílohou č. 12 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn závazný pro řídicí orgány jako subjekty zodpovědné za řízení a provádění programů, 

které jsou zastřešeny Dohodou o partnerství a jejichž ŘO je v kompetenci ČR, a to v souladu se 

zásadou řádného finančního řízení, s výjimkou ustanovení, která jsou výslovně uváděna jako 

doporučující. 

Metodický pokyn je pro PRV doporučujícího charakteru.  

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů  

v programovém období 2014-2020, který je přílohou č. 13 Metodiky řízení programů 

v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je závazný pro programy v rámci všech ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou  

o partnerství, tzn. EFRR, ESF, FS a ENRF, s výjimkou těch ustanovení, která jsou výslovně uváděna 

jako doporučující. 

Metodický pokyn je pro PRV doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s Usnesením vlády ČR  

č. 540/2015 jsou pro PRV relevantní tyto kapitoly: 

4.6 Činnost řídicích orgánů v oblasti publicity; 

5.9 Evaluace publicity a plnění indikátorů; 

6 Základní pravidla pro nakládání s prostředky ESI fondů v oblasti publicity. 

Metodický pokyn řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020, 

který je přílohou č. 14 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je závazný pro všechny řídicí orgány programů ESI fondů, které jsou zastřešeny 

Dohodou o partnerství, s výjimkou těch ustanovení, která jsou výslovně uváděna jako doporučující. 

Metodický pokyn je pro PRV doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s usnesením vlády ČR  

č. 540/2015 jsou pro PRV relevantní tyto kapitoly:  

 pro plošná opatření: 

5.3.1.1 Plán výzvy; 



   

pro ostatní opatření: 

5 Řízení výzev 

6.2 Tvorba modelu hodnocení projektů a navazující činnosti 

6.3.1 Základní pravidla pro subjekty zapojené do schvalovacího procesu 

6.3.2 Individuální hodnotitelé, vymezení jejich pravomocí a rolí 

6.3.3 Kolektivní orgány, vymezení jejich pravomocí a rolí 

Metodický pokyn monitorování implementace Evropských strukturálních a investičních fondů 

v České republice v programovém období 2014-2020, který je přílohou č. 18 Metodiky řízení 

programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je závazný pro programy spolufinancované z ESI fondů, které jsou zastřešeny 

Dohodou o partnerství, tzn. Evropský fond pro regionální rozvoj (dále EFRR), Evropský sociální fond 

(dále ESF), Fond soudržnosti (dále FS) a Evropský námořní a rybářský fond (dále ENRF), a jejichž 

ŘO je v kompetenci ČR. Metodický pokyn se je závazný také pro programy v cíli Evropská územní 

spolupráce, jejichž ŘO je v kompetenci ČR. 

Metodický pokyn je pro PRV doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s Usnesením vlády ČR  

č. 540/2015 jsou pro PRV relevantní tyto kapitoly: 

3  Základní pravidla monitorování a podávání zpráv a informací, 

4.1  Hierarchie Dohody o partnerství, 

4.2  Typy operací, 

4.3  Životní cykly Dohody o partnerství, programu a jednotlivých operací, zejména 

podkapitola 4.3.2 Stavy projektu / plošného opatření, 

5.1  Finanční řízení (s výjimkou podkapitoly 5.1.3 Tematické zaměření), 

5.2  Věcné monitorování, 

5.3  Předběžné podmínky, 

5.4  Výkonnostní rámec, 

5.6  Příspěvek ESI fondů k cílům v oblasti klimatických změn, 

5.7  Horizontální principy, 

5.8  Synergie a komplementarity, 

6.1  Výzvy,  

6.2  Individuální projekty, plošná opatření, zjednodušené projekty, mikroprojekty a velké 

projekty, 

6.7  Veřejné zakázky, 

6.8  Partneři dle čl. 5 obecného nařízení, 

6.9  Zaměstnanci subjektů implementační struktury, 

6.10  Vzdělávání zaměstnanců subjektů implementační struktury, 

6.11  Administrativní kapacita dle subjektů implementační struktury, 

6.12  Lhůty, 

6.13  Evaluační činnosti, 



   

6.14  Dokumenty, 

6.15  Revize programů, 

7  Monitorovací výbory a pracovní skupiny, 

9.1  Výroční / závěrečná zpráva o implementaci programu, 

9.5  Výstupy z evaluací, 

9.6  Zpráva o plnění evaluačního plánu programu, 

9.7  Shrnující zpráva z evaluací, 

9.8  Roční komunikační plán, 

9.9  Strategický realizační plán na rok n a jeho vyhodnocení, 

9.10  Informace o řízení rizik, 

9.11  Přehled plnění synergických / komplementárních vazeb, 

10.1  Roční zpráva o administrativní kapacitě, 

10.2  Pololetní informace o administrativní kapacitě. 

 

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+, který je přílohou č. 19 

Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je PRV závazný v rozsahu vyplývajícím ze závazných částí MP monitorování  

2014-2020, případně jiných relevantních metodických pokynů JMP. Obecně platí, že pro PRV nejsou 

závazné postupy, které se vztahují k nastavení Informačního systému konečného příjemce (IS KP). 

Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014-2020, který je přílohou 

č. 20 Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je závazný pro programy v rámci všech ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou  

o partnerství, tzn. EFRR, ESF, FS a ENRF, a jejichž ŘO je v kompetenci ČR s výjimkou těch 

ustanovení, která jsou výslovně uváděna jako doporučující. 

Metodický pokyn je pro PRV doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s Usnesením vlády ČR  

č. 540/2015 jsou pro PRV relevantní tyto kapitoly: 

5 Řízení rizik na úrovni MMR-NOK; 

7 Koordinace reakcí na prováděné audity a ostatní komunikaci s EK. 

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci 

Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, který je přílohou č. 21 

Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je závazný pro řídicí orgány a zprostředkující subjekty v rámci všech ESI fondů 

zastřešených Dohodou o partnerství. Metodický pokyn se nevztahuje na plošná opatření v rámci PRV. 

Na projektová opatření v rámci PRV se vztahují vybraná ustanovení části první (1.1 - 1.4, 1.6 - 1.13), 

části druhé (2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 (1), 2.8, 2.9, 2.13, 2.14), části třetí (3.1 - 3.7, 3.9 - 3.20), část čtvrtá 



   

a pátá. U uvedených ustanovení je pro PRV závazné pouze stručně formulované pravidlo, nikoliv 

vysvětlení uvedené v zeleném rámečku. 

Při kontrolách prováděných platební agenturou v rámci PRV se postupuje podle přímo použitelných 

předpisů EU, zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF) a o změně 

některých zákonů, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, kontrolního řádu a dalších 

relevantních právních předpisů.  

Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014-2020, který je přílohou č. 23 

Metodiky řízení programů v programovém období 2014-2020 

Metodický pokyn je závazný pro všechny programy ESI fondů, které jsou zastřešeny Dohodou 

o partnerství s výjimkou programů cíle Evropská územní spolupráce. Závazná pravidla jsou obsahem 

kapitoly 3. 4 Členění revizí a kapitoly 3. 6 Pravidla pro provádění revizí. Ostatní části metodického 

pokynu mají charakter doporučující. 

 Metodický pokyn je pro PRV doporučujícího charakteru, nicméně v souladu s Usnesením vlády ČR  

č. 540/2015 jsou pro PRV relevantní tyto kapitoly: 

3. 4  Členění revizí; 

3. 6  Pravidla pro provádění revizí. 


