Metodický pokyn č. 100

Aktualizace pravidel pro uchovávání dokladů a dokumentů

Řídicí orgán ROP NUTS 2 Střední Čechy vydává na základě svých kompetencí a v souladu
s Operačním manuálem pro ROP NUTS 2 Střední Čechy Metodický pokyn č. 100, kterým se
aktualizují pravidla pro uchovávání dokladů a dokumentů, uvedená v kap. č. IV.1.7 Pokynů
pro žadatele a příjemce. Aktualizované znění kap. č. IV.1.7. PPŽP jednotlivých výzev je
uvedeno v příloze č. 1 tohoto MP.

Metodický pokyn č. 100 byl schválen Výborem Regionální rady dne 6. 10. 2015 usnesením č.
04-20/2015/VRRSČ s platností od 7. 10. 2015.
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Příloha č. 1

Aktualizované znění kap. č. IV.1.7. PPŽP

Pravidla uchovávání dokladů a dokumentů
Příjemce dotace má povinnost uchovávat důležité doklady a dokumenty vztahující se k projektu. Doba archivace
je stanovena právními předpisy ČR a EU1, minimálně však do 31.12. 2025.

Pro uchování dokladů a dokumentů vztahujících se k projektu má příjemce dotace
povinnost vytvořit spis příjemce. Spis příjemce musí být veden přehledně a všechny
dokumenty musí být snadno dosažitelné. Ve spisu jsou archivovány originály nebo ověřené
kopie dokladů a dokumentů, kromě výjimek uvedených v této kapitole, kdy lze archivovat
pouze kopie, popř. založit odkaz na umístění originálu dokumentu. V případech, kdy to
vyžadují právní předpisy ČR, nebo vnitřní směrnice příjemce nebo zřizovatele ponechává
příjemce originály dokladů jako součást svého účetnictví, daňové evidence či ostatních
evidencí (popř. evidencí zřizovatele) a do spisu příjemce ukládá kopie. Ve všech ostatních
případech jsou archivovány originály dokladů a dokumentů. V případě, kdy spis příjemce
v souladu s pravidly ROP SČ obsahuje kopie dokumentů a dokladů, musí příjemce zajistit,
aby na nich byly vyznačeny odkazy na uložení originálu, které umožní jednoduchou,
pohotovou a úplnou kontrolu příslušné dokumentace. Kopie jsou uchovávány v tištěné
podobě. V případě rozsáhlejších dokumentů (50 a více tištěných stran) nebo
velkoformátových tisků (např. A2 a větší) jejichž originály jsou na základě legislativy ČR
nebo vnitřních směrnic příjemce/zřizovatele uloženy u příjemce/zřizovatele mimo spis
projektu (neplatí pro originály archivované poskytovatelem dotace), lze ve spisu pouze
ponechat odkaz, kde je originál dokumentu uložen. Originál je povinen příjemce na
vyžádání předložit kontrolnímu orgánu ke kontrole.
Níže uvedená tabulka obsahuje minimální obsah a formu archivovaných dokladů a dokumentů ve spisu (pokud
jsou pro projekt relevantní):
Dokument/doklad

Originál/ověřená
kopie

Žádost o poskytnutí dotace, vč. příloh
Smlouvu o poskytnutí dotace, vč. dodatků k ní

Kopie
X

X

Zjednodušenou žádost o platbu, vč. příloh

X

Monitorovací hlášení, monitorovací zprávy (vč. závěrečné monitorovací
zprávy a monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu), vč. příloh

X

1

Dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 Příjemce dotace musí uchovávat veškeré doklady, které
souvisí s realizací projektu a jeho financováním alespoň po dobu tří let od ukončení programu.
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Oznámení příjemce o změnách projektu, vč. příloh
Kompletní dokumentaci ke všem výběrovým či zadávacím řízením

X
X

2

Veškerá elektronickou i písemná korespondence obsahující podstatné informace o
administraci a realizaci projektu
Daňové a účetní doklady

X
X

Doklady o úhradě (např. výpisy z bankovního účtu)

X3
X

Dokladování nově vytvořených pracovních míst v souvislosti s projektem
(pracovní smlouvy, náplně práce, výkazy práce,výpočet přepočteného stavu
zaměstnanců, mzdové listy apod.)

X

Certifikace realizovaných objektů

X2

Znalecké posudky

X2

Dokumenty garance udržitelnosti projektu

X2

Zápisy či protokoly z provedených kontrol

X

Pojistné smlouvy

X2

Smlouvy s dodavateli

X2

Předávací protokoly (k žádosti o dotaci, doplnění žádosti o dotaci, apod.)

X

Oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí

X

Oznámení o schválení projektu k financování

X

Dokumentace k zvláštnímu bankovnímu účtu

X2

Nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce

X2

Spis příjemce musí obsahovat minimálně tyto doklady a dokumenty:


Žádost o poskytnutí dotace, vč. příloh;



Smlouvu o poskytnutí dotace, vč. dodatků k ní;



Zjednodušenou žádost o platbu, vč. příloh (tzn. všechny účetní/daňové doklady), Žádost o platbu;



Monitorovací hlášení, monitorovací zprávy (vč. závěrečné monitorovací zprávy a monitorovací zprávy
o zajištění udržitelnosti projektu), vč. příloh;



Oznámení příjemce o změnách projektu;



Kompletní dokumentaci ke všem výběrovým či zadávacím řízením;

2

Pokud originál dokladu/dokumentul předal příjemce poskytovateli dotace, lze archivovat ve složce příjemce
pouze kopii.
3

Platí pro případ, kdy na základě legislativy ČR jsou originály uchovávány jako součást účetnictví nebo jiné
evidence.

Metodický pokyn č. 100



Příloha č. 1

Veškerou elektronickou i písemnou korespondenci obsahující podstatné informace o administraci a realizaci
projektu.

Při zániku příjemce dotace během období před uplynutím lhůty pro archivaci musí být s územně příslušným
státním oblastním archivem projednáno zabezpečení spisu příjemce. O jednání musí být informován
poskytovatel dotace. Pokud dokumenty zanikajícího subjektu nepřebírá jeho právní nástupce, Řídicí orgán musí
mít možnost výběru a převzetí důležitých dokumentů.

Originály i kopie dokladů a dokumentů jsou uchovávány v tištěné podobě. Příjemce dotace
má povinnost zajistit podmínky pro archivaci dokumentů zaručující, že nedojde k poškození
či ztrátě těchto dokumentů.

