Metodický pokyn č. 53

Upravení postupů pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu
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. 53, kterým se upravují
postupy pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu v případě využití Dodavatelského úvěru. Tyto
postupy jsou platné pro výzvy č. 1–65, výzvy č. 90a až 93a včetně výzvy č. 94.

Metodický pokyn č. 53 upravuje kapitolu PPŽP IV.4.2 Postupy pro předložení Zjednodušené žádosti o
platbu ve smyslu stanovení podmínek v případech, kdy žadatel využil Dodavatelského úvěru pro
financování projektu.
V kapitole IV.4.2 Postupy pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu je uvedeno:
Do 10 pracovních dní od obdržení prostředků dotace na účet projektu předloží příjemce osobně
originály výpisů z účtu ke všem provedeným platbám. Neproplatí-li příjemce faktury dodavatelům ve
stanovené lhůtě a plné výši a nedoloží-li ŘO ve stanovené lhůtě proplacení faktur dodavateli,
dopouští se porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.
V případě, že příjemce využívá k financování projektu Dodavatelský úvěr, není povinen ve stanovené
lhůtě proplatit a prokázat proplacení faktury ve výši dodavatelského úvěru, max. však do výše
vlastního spolufinancování projektu, resp. žadatel musí do 10 pracovních dní prokázat proplacení
faktur dodavateli v plné výši poskytnuté dotace. Neproplacená část (max. do výše vlastního
spolufinancování) bude doložena Smlouvou o dodavatelském úvěru.

Upravená pravidla budou zároveň reflektována v Pokynech pro žadatele a příjemce pro
následující výzvy.

Metodický pokyn č. 53 byl schválen Výborem Regionální rady dne 27. 1. 2012 usnesením č.
05-PP09/2012/VRRSČ s platností od 30. 1. 2012.
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Příloha č. 1: IV. 4.2 Postupy pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu (autorizace a proplacení
Zjednodušené žádosti o platbu)
IV. 4.2 Postupy pro předložení Zjednodušené žádosti o platbu (autorizace a proplacení
Zjednodušené žádosti o platbu)
Zjednodušenou žádost o platbu vyplňuje příjemce prostřednictvím webové aplikace BENEFIT7 na svém kontě
projektu. V souladu s Pokyny pro žadatele a příjemce a s nápovědou v elektronické žádosti vyplní příjemce
požadované údaje a Zjednodušenou žádost o platbu finalizuje. Elektronická verze Zjednodušené žádosti je
bezprostředně po její finalizaci v IS BENEFIT7 automaticky zaregistrována v IS MONIT7+. Výsledný soubor se
Zjednodušenou žádostí o platbu, který IS BENEFIT7 vygeneruje, předkládá příjemce v tištěné podobě
nejpozději do 5 pracovních dnů po finalizaci.
V souladu s výše uvedeným termínem a zároveň minimálně 5 pracovních dnů před předpokládaným termínem
odevzdání Zjednodušené žádosti o platbu (a monitorovací zprávy) kontaktuje příjemce projektového či
finančního manažera ORPP přiřazeného k danému projektu, aby si domluvil přesný termín odevzdání náležité
dokumentace, včetně tištěné verze Zjednodušené žádosti o platbu.
Příjemce předkládá projektovému manažerovi či finančnímu manažerovi ORPP Zjednodušenou žádost
o platbu (vč. všech příloh) v tištěné a elektronické podobě (na nosiči elektronických dat)[1] společně
s monitorovací zprávou osobně. Spolu se Zjednodušenou žádostí o platbu žadatel doručí také originály
požadovaných účetních dokladů za dané období (fázi). Finanční a projektový manažer ORPP na místě označí
originály razítkem « spolufinancováno z ROP » a kopie razítkem « souhlasí s originálem » a přitom zkontrolují,
že kopie účetních dokladů (součást příloh žádosti) souhlasí s originály. Originály účetních dokladů budou
následně příjemci vráceny, manažeři ORPP dále pracují s kopiemi účetních dokladů.
V případě, že příjemce zjistí ze své strany nedostatky v elektronické verzi Zjednodušené žádosti o platbu, ihned
kontaktuje finančního manažera ORPP přiřazeného k danému projektu elektronickou poštou se žádostí o vrácení
dané Zjednodušené žádosti o platbu k dopracování v IS BENEFIT7. V žádosti uvede identifikační klíč (unikátní
kód Zjednodušené žádosti o platbu). Podat žádost o vrácení k dopracování v IS BENEFIT7 může příjemce
nejpozději v den, kdy doručí finančnímu či projektovému manažerovi ORPP první tištěnou verzi Zjednodušené
žádosti o platbu. Finanční manažer ORPP rozhodne, zda žádosti vyhoví. V případě že ano, vrátí Zjednodušenou
žádost o platbu v IS MONIT7+ příjemci k dopracování v IS BENEFIT7. Finanční manažer ORPP o této
skutečnosti informuje příjemce e-mailem, v němž uvede termín, do kdy je nutné nedostatky odstranit. Finanční
manažer ORPP telefonicky ověří, že příjemce e-mail obdržel a že se mu v IS BENEFIT7 objevila Zjednodušená
žádost o platbu k dopracování. Po opětovné finalizaci v IS BENEFIT7 příjemce v dalším domluveném termínu
osobně doručí opravenou tištěnou verzi Zjednodušené žádosti o platbu.
Po obdržení Zjednodušené žádosti o platbu vč. příloh a monitorovací zprávy provedou projektový a finanční
manažer ORPP administrativní kontrolu doručených dokumentů.
Lhůta k administraci Zjednodušené žádosti o platbu je stanovena na 25 pracovních dnů od převzetí žádosti.
V případě, že při kontrole byly nalezeny nedostatky, vyzve manažer ORPP příjemce k jejich odstranění. Výzvu,
vč. seznamu nedostatků a termínu, dokdy musí být nedostatky napraveny, obdrží příjemce (statutární zástupce,
kontaktní osoby) elektronickou poštou. Pokud se jedná o nedostatky v údajích, které příjemce vyplňuje přímo ve
Zjednodušené žádosti o platbu v IS BENEFIT7, vrátí finanční manažer ORPP prostřednictvím IS MONIT7+
Zjednodušenou žádost o platbu příjemci k dopracování v IS BENEFIT7. Finanční manažer ORPP o této
skutečnosti informuje příjemce e-mailem, v němž uvede termín, do kdy je nutné nedostatky odstranit. Finanční
[1]

Příjemce dodá v elektronické podobě pouze ty přílohy, u kterých je to technicky možné.
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manažer ORPP telefonicky ověří, že příjemce e-mail obdržel a že se mu objevila Zjednodušená žádost o platbu
k dopracování. Pro doručení opravené/doplněné dokumentace si příjemce musí v dané lhůtě smluvit termín
s projektovým či finančním manažerem ORPP.
Do doby odstranění těchto nedostatků se lhůta 25 pracovních dnů pro administraci Zjednodušené žádosti o
platbu pozastavuje. Pokud příjemce tyto nedostatky neodstraní ani po opakované výzvě, finanční manažer ORPP
zamítne Zjednodušenou žádost o platbu.
V případě, že je i přes nedoručení chybějících podkladů možné Zjednodušenou žádost o platbu schválit v
omezené míře (tj. nebudou jako způsobilé uznány výdaje, které nebyly dostatečně podloženy dle podmínek
programu), finanční manažer ORPP může doporučit konkrétní snížení požadované částky o nedostatečně
doložené výdaje a autorizaci žádosti o platbu s výhradou. V takovém případě může být provedena fyzická
kontrola interim.
Na základě výsledků administrativní kontroly Zjednodušené žádosti o platbu mohou projektový a finanční
manažer ORPP rozhodnout o provedení fyzické kontroly interim. Manažeři ORPP mohou provést fyzickou
kontrolu na místě realizace u projektů, u nichž bylo v rámci administrativní kontroly Zjednodušené žádosti o
platbu doporučeno konkrétní snížení požadované částky. Dále provedou fyzickou kontrolu vždy, pokud se jedná
o závěrečnou Zjednodušenou žádost a u projektu dosud nebyla žádná fyzická kontrola vykonána.
V případě, že jsou při fyzické kontrole zjištěny nedostatky, příjemce je povinen tyto nedostatky odstranit do
termínu stanoveného kontrolory. Projektový a finanční manažer ORPP v daném termínu ověří, že nedostatky
byly odstraněny. Do doby odstranění těchto nedostatků se lhůta 25 pracovních dnů pro administraci
Zjednodušené žádosti o platbu pozastavuje.
Pokud příjemce tyto nedostatky neodstraní ani po opakované výzvě, je Zjednodušená žádost o platbu zamítnuta.
V případě, že při fyzické kontrole interim nebyly zjištěny žádné nedostatky, finanční manažer ORPP zahájí
proces autorizace žádosti o platbu.
V případě, že je Zjednodušená žádost o platbu schválena s výhradou, vyzve pracovník ORPP příjemce
(statutárního zástupce) k ověření formuláře F1 a k jeho podpisu. Do doby podpisu formuláře F1 ze strany
příjemce se lhůta 25 pracovních dní pozastavuje. Poté formulář F1 podepisuje pracovník ORPP (finanční
manažer) a předkládá jej dalšímu pracovníkovi ORPP (projektovému manažerovi) ke schválení.
Následně je z IS MONIT7+ generován a vedoucím ORPP a příkazcem operace schválen formulář F2
Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu. Poté jsou formuláře F1 a F2
předány oddělení Finanční útvar (FÚ), který zajistí převod prostředků z rozpočtu RR na účet příjemce do 5
pracovních dnů od převzetí formulářů F1 a F2 z ORPP.
Příjemce (statutární zástupce, kontaktní osoby) je o realizaci převodu prostředků na jeho účet informován
vedoucím OFÚ elektronickou poštou.
Po převodu prostředků na zvláštní účet zajistí příjemce ihned převod prostředků na účet dodavatele (platí pro
případ, kdy příjemce dodavateli ještě dané výdaje nezaplatil) a řádné zaúčtování. U plateb jednotlivých faktur na
účty dodavatelů se doporučuje použít jako variabilní symbol číslo dané faktury.
Do 10 pracovních dní od obdržení prostředků na účet projektu předloží příjemce osobně originály výpisů z účtu
ke všem provedeným platbám (z výpisů musí být rovněž patrné, kdy příjemce obdržel na zvláštní účet projektu
prostředky od RR) a doloží řádné zaúčtování (např. výstupem z hlavní účetní knihy) Termín předání dokladů si
příjemce vyjedná předem s finančním (případně projektovým) manažerem ORPP. Manažeři ORPP zkontrolují
předložené doklady ve lhůtě 10 pracovních dní.
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Neproplatí-li příjemce faktury dodavatelům ve stanovené lhůtě a výši a nedoloží-li ŘO ve stanovené lhůtě
proplacení faktur dodavateli, dopouští se porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.

! ! ! U P O ZO R N Ě N Í ! ! !
Neproplatí-li příjemce faktury dodavatelům ve stanovené lhůtě a plné výši a nedoloží-li ŘO ve stanovené
lhůtě proplacení faktur dodavateli, dopouští se porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb.!!!

V případě, že příjemce využívá k financování projektu Dodavatelský úvěr, není povinen ve stanovené lhůtě
proplatit a prokázat proplacení faktury ve výši dodavatelského úvěru, max. však do výše vlastního
spolufinancování projektu, resp. žadatel musí prokázat do 10 pracovních dní proplacení faktur dodavateli v
plné výši poskytnuté dotace. Neproplacená část (max. do výše vlastního spolufinancování) bude doložena
Smlouvou o dodavatelském úvěru.

Na základě výsledků administrativní kontroly těchto dokladů mohou projektový a finanční manažer ORPP
rozhodnout o provedení fyzické kontroly interim. V případě, že jsou při administrativní nebo fyzické kontrole
zjištěny nedostatky, příjemce je povinen tyto nedostatky odstranit do termínu stanoveného kontrolory.
Projektový a finanční manažer ORPP v daném termínu ověří, že nedostatky byly odstraněny.

