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Metodický dopis č. 1 k Závazným pokynům pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, 
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 
 

Popis situace 
V Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu 
Životní prostředí 2014 – 2020 Operačním manuálu pro OPŽP 2014 – 2020 (dále 
jen „Závazné pokyny“), v kapitole 8.2 „Řešení nesrovnalostí“ jsou nastavena pravidla 
pro tuto oblast. 

V návaznosti na podněty řešené v krajích k této problematice vyvstala potřeba 
na doplnění této kapitoly. 
 

Popis doplnění 
S ohledem na výše uvedené Řídicí orgán tímto metodickým dopisem doplňuje postupy 
v Závazných postupech a schvaluje tyto metodické úpravy: 
 
1) Odvolání koncového příjemce, prominutí 
Dle Závazných pokynů pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, kapitoly 8.2 „Řešení 
nesrovnalostí“ je příjemce podpory povinen veškerá podezření na nesrovnalost 
písemně a bezodkladně oznámit poskytovateli dotace, tj. informovat SFŽP a předat 
příslušné doklady. Uvedené platí i v případech, kdy jsou s koncovými příjemci 
(fyzickými osobami) vedeny spory z právních poměrů při poskytnutí dotace, 
tj. o případu rozhoduje Ministerstvo financí (MF) nebo je řešeno prominutí dle zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Při oznamování 
podezření na nesrovnalost poskytovateli (SFŽP) je bezpodmínečně nutné 
tyto skutečnosti nahlásit včetně finanční výše, které se spor týká. Po oznámení 
veškerých relevantních informací SFŽP bude případ předán k následnému šetření 
Řídicímu orgánu (MŽP). Jestliže bude z předaných podkladů a informací zřejmé, 
že je o případu rozhodováno MF či řešeno prominutí, nebude kraj vyzýván k vrácení 
dotčené částky dle § 14f, odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů (ZRP), do doby než bude o případu ze strany 
MF rozhodnuto či prominuto. Kraj následně a bezodkladně oznámí tyto skutečnosti 
poskytovateli (SFŽP) a ze strany Řídicího orgánu (MŽP) bude vydána Výzva k vrácení 
dle § 14f, odstavec 3 ZPR na částku, která bude stanovena po rozhodnutí 
MF či prominutí. Případ po dobu rozhodování MF, řešení prominutí bude Řídicím 
orgánem veden ve stavu tzv. opodstatněné nesrovnalosti. 
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2) Podezření na spáchání trestného činu 
I v tomto případě platí dle Závazných pokynů pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, 
kapitoly 8.2 „Řešení nesrovnalostí“ povinnost pro příjemce dotace oznamovat veškerá 
podezření na nesrovnalost písemně a bezodkladně poskytovateli (SFŽP), avšak rozdíl 
nastává v tom, co je zahrnuto v pojmu „podezření na nesrovnalost“. Podezření 
na nesrovnalost v případech, kdy je zjištěno podezření na spáchání trestného činu, 
nabývá smyslu, až když je Policií ČR zahájeno trestní řízení. Po dobu, kdy probíhá 
„pouze“ přípravné řízení ve fázi prověřování, se nejedná o podezření na nesrovnalost. 
 
A. Jestliže kraj provede veřejnosprávní kontrolu, na základě jejíž závěrů dojde krajem 
k podání trestního oznámení, jedná se o situaci, kdy je nutné podezření 
na nesrovnalost oznámit poskytovateli (SFŽP), i přestože zatím nebyly Policii 
ČR zahájeny úkony v trestním řízení. Podezření na nesrovnalost vychází z provedené 
veřejnosprávní kontroly kraje. Řídicí orgán (MŽP) v tomto případě po obdržení 
relevantních informací od SFŽP povede případ ve stavu tzv. opodstatněné 
nesrovnalosti, do doby než bude o případu Policii ČR rozhodnuto (odložení 
případu / prokázání spáchání trestného činu). Veškeré informace, které se týkají 
průběhu případu, je bezpodmínečně nutné písemně hlásit poskytovateli (SFŽP).  
 
B. Jestliže kraj obdrží informaci ohledně podaného trestního řízení, jehož podnět 
nevycházel z žádné kontroly kraje, nebo obdrží informaci ohledně prověřování případu 
Policií ČR, nejedná se o podezření na nesrovnalost, do doby než Policie ČR zahájí 
úkony v trestním řízení. Ve fázi prověřování případu Policií ČR se tedy nejedná 
o podezření na nesrovnalost. Jakmile však dojde k zahájení úkonů v trestním řízení, 
je nutné poskytovateli (SFŽP) nahlásit písemně a bezodkladně podezření 
na nesrovnalost. 
 
C. Jestliže kraj obdrží informaci ohledně zahájeného trestního řízení, jedná 
se o podezření na nesrovnalost, které je nutné bezodkladně a písemně nahlásit 
poskytovateli (SFŽP). Řídicí orgán (MŽP) v tomto případě po obdržení relevantních 
informací od SFŽP povede případ ve stavu tzv. opodstatněné nesrovnalosti, do doby 
než bude o případu Policii ČR rozhodnuto (odložení případu / prokázání spáchání 
trestného činu). Veškeré informace, které se týkají průběhu případu, 
je bezpodmínečně nutné písemně hlásit poskytovateli (SFŽP). 

 

Účinnost 

Tento metodický dopis je vydán a vstupuje v účinnost dnem podpisu příslušného 
průvodního dopisu ředitele odboru fondů EU. 
 


