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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HL. M. PRAHY, ODBOR EVROPSKÝCH FONDŮ 

 

METODICKÝ DOPIS č. 2/2020 

ředitele odboru evropských fondů  

ze dne 15. dubna 2020 

k Pravidlům pro žadatele a příjemce Operačního programu Praha – pól růstu ČR, 

verze 4.6 

 
 

Za účelem dočasné úpravy řídicí dokumentace Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

(dále jen OP PPR) a upřesnění Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR z důvodu vzniklé 

situace kolem šíření onemocnění COVID-19 a souvisejícími omezeními vydává řídicí orgán 

OP PPR tento metodický dopis, kterým se mění text Pravidel pro žadatele a příjemce OP PPR, 

verze 4.6 takto (doplňovaný nebo odstraňovaný text je zvýrazněn tučně): 

 

1. v kap. 11.1 Zahájení projektu se za větu „Pokud výzva lhůtu pro zahájení projektů 

nestanoví, musí být projekt prokazatelně zahájen do 6 měsíců od schválení podpory 

Zastupitelstvem hl. m. Prahy20.“ doplňuje text „Běh lhůty lze po dobu vyhlášení 

nouzového stavu v ČR kvůli šíření onemocnění COVID-19, popř. po dobu trvání 

jiných relevantních opatření dle charakteru projektu (např. uzavření škol u projektů 

v oblasti vzdělávání) pozastavit.“ 

 

 

2. v kap. 11.4 Udržitelnost projektu se text ve třetí odrážce doplňuje takto „Podpora může být 

zachována pouze tehdy … V případě porušení těchto povinností je nutné poskytnutou 

podporu vrátit zpět v poměru k období, v němž povinnosti nebyly splněny. Přerušení 

provozu po dobu vyhlášení nouzového stavu v ČR kvůli šíření onemocnění COVID-

19, popř. po dobu trvání jiných relevantních opatření dle charakteru projektu (např. 

uzavření škol u projektů v oblasti vzdělávání) se za podstatnou změnu ovlivňující 

povahu projektu nepovažuje. 

 

 

3. doplňuje se kapitola 17.8.17 Způsobilost výdajů v souvislosti se šířením onemocnění 

COVID-19, která zní takto „Výdaje, které mají vazbu na projekty a které vznikly 

v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, resp. navazujícími opatřeními 

v období od března 2020, jsou způsobilé za následujících podmínek: 

 Výdaje v souvislosti s neúčastí na zahraniční/domácí služební cestě a zrušením 
akce (výdaje na pracovní cesty a výdaje na zajištění jiných akcí v rámci 
implementace programů): 
 
Za způsobilé výdaje bude možné považovat výdaje související s neuskutečněnou 

zahraniční cestou, pokud k neuskutečnění zahraniční cesty došlo (zejména v 
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době trvání nouzového stavu dle usnesení vlády č. 194/2020) z jednoho z 

následujících důvodů: 

o zrušení akce ze strany pořadatele, 

o osoba nemohla vycestovat z důvodu karantény/nemoci/ošetřování člena 

rodiny, 

o v době, kdy měla cesta započít, bylo platné doporučení Bezpečnostní rady 

státu zvážit cesty do zahraničí1 nebo Ministerstva zahraničních věcí pro 

danou zemi (např. pro Itálii2) nebo krizové opatření vlády necestovat do 

dané země dle usnesení vlády č. 198/2020, 

o v době, kdy měla cesta započít, byla přijata opatření na území hostitelské 

země, která cestu znemožnila, 

o v době, kdy měla cesta započít, byly uzavřeny hranice ČR pro výjezdy do 

zahraničí dle usnesení vlády č. 203/2020. 

 

Za způsobilé výdaje bude možné považovat výdaje související s neuskutečněnou 

tuzemskou cestou, pokud k neuskutečnění tuzemské cesty došlo z jednoho z 

následujících důvodů: 

o zrušení akce ze strany pořadatele, 

o zrušení akce na základě usnesení vlády č. 199/2020, 201/2020, 239/2020, 

247/2020, příp. dalších usnesení, 

o osoba nemohla vycestovat z důvodu karantény/nemoci/ošetřování člena 

rodiny, 

o v době, kdy měla cesta započít, bylo platné krizové opatření vlády o 

omezení volného pohybu dle usnesení vlády č. 247/2020, které cestu 

znemožnilo. 

 

Za způsobilé výdaje je možné považovat marně vynaložené výdaje, související 

s přípravou akce (pronájmy sálů, zajištění občerstvení, mzdové náklady, tiskové 

materiály apod.), která musela být zrušena na základě usnesení vlády č. 

199/2020, 201/2020, 239/2020, 247/2020, příp. dalších usnesení. Výdaje na 

stornopoplatky jsou však způsobilé pouze tehdy, pokud jsou uvedeny ve 

smlouvě, nebo vyplývají ze zákona. 

 

Základním předpokladem pro způsobilost výše uvedených výdajů je postup 

příjemce v souladu s principy 3E (minimalizace takových výdajů) a nemožnost 

úhrady výdaje příjemci jiným subjektem. 

V případě, že pracovník zůstává v zahraničí z důvodu nařízené karantény, příp. 

jiných důvodů (např. uzavření hranic, nefunkčnosti dopravy apod.), služební 

cesta po tuto dobu trvá (viz tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí 

ze dne 2. 3. 2020), cestovní náhrady jsou pro zaměstnavatele obligatorním 

výdajem a jsou proto považovány za způsobilé výdaje. 

Lze předpokládat zvýšené výdaje na cestovní náhrady v souvislosti s menším 

využitím hromadné dopravy v zemích s prokázanou nákazou koronavirem, vyšší 

cenou letenek, prodloužením zahraniční služební cesty z důvodu karantény 

apod.  

                                                           
1 Doporučení platné od 25. 2. 2020, viz https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/. 
2https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronavir
u.html 

https://koronavirus.mzcr.cz/vyvoj-udalosti-v-case/
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/italie_rozsireni_epidemie_koronaviru.html
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Příjemce musí dokladovat nemožnost uskutečnění tuzemské či zahraniční 
pracovní cesty. 
 

 Nutné provozní výdaje v zařízeních s omezeným provozem. Způsobilé jsou 
zejména: 

o výdaje spojené s udržovacím provozem mateřských, základních a 
středních škol, komunitních center, nízkoprahových center apod. kdy je 
místo realizace dle nařízení vlády či rozhodnutí jiného orgánu uzavřeno,  

o výdaje spojené s udržovacím provozem zařízení, u nichž je s ohledem na 
uzavření škol a školských zařízení minimální návštěvnost, případně došlo 
k jejich uzavření z preventivních důvodů. 

 

 Způsobilost výdajů souvisejících se zákazem vycházení, případně s jiným déle 
trvajícím opatřením:  
Pokud tato opatření znemožňují úspěšné dokončení realizace projektu v plném 
rozsahu, je proplacení již realizovaných výdajů možné za podmínky, že 
projektem je dostatečně naplněn účel dotace uvedený v právním aktu. To 
znamená, že musí být využíván cílovou skupinou, respektive cílové skupině nic 
nebrání ve využívání výstupů projektu. Míra posouzení funkčnosti závisí na 
individuálním posouzení ŘO (viz také kap. 11.3.1 Předčasné ukončení realizace 
projektu ze strany příjemce). Současně ale řídicí orgán doporučuje využít 
možnosti prodloužení projektu i nad rámec uvedený ve výzvě dle kap. 11.3.3 
Pravidel a to z důvodu zásahu vyšší moci.   

 

 

4. v kap. 19.4.6.1, bodě 4, písm. a) se za text „jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 

zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat“ doplňuje text „(např. šíření 

onemocnění COVID-19 a opatření proti šíření tohoto onemocnění)“. 

 

 

5. v kap. 24.2.2.3 se v poznámce pod čarou č. 148 za text „Pro všechna podpořená zařízení 

je možné snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti o ty dny, po které 

bylo zařízení zavřeno z předem nepředvídatelných důvodů … Za celozávodní dovolenou 

se považuje nařízené volno zaměstnancům, a to jak pro čerpání řádné dovolené, tak 

neplaceného či částečně placeného volna.“ doplňuje text „Pro období od března 2020 

dále platí, že obdobně lze počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti 

snížit o dny, kdy zařízení sice bylo otevřeno, ale kvůli šíření onemocnění COVID-19 

a navazujícím opatřením byl počet přítomných dětí podstatně menší než obvykle.“  

 

 

Účelem výše uvedených změn je úprava některých povinností pro realizaci projektů 

v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a zohlednění metodického stanoviska 

ministryně pro místní rozvoj k této problematice. 
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Další postup 

Změny, vyplývající z metodického dopisu, budou v Pravidlech pro žadatele a příjemce 

Operačního programu Praha – pól růstu ČR promítnuty při nejbližší aktualizaci. 

Metodický dopis bude zveřejněn na adrese http://penizeproprahu.cz/pravidla-pro-zadatele-a-

prijemce/  

 

 

 ……..podepsáno elektronicky……… 
 

 Ing. Karel Andrle 
 ředitel odboru evropských fondů 
 Magistrát hl. m. Prahy 

http://penizeproprahu.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/
http://penizeproprahu.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/

