
FAQ pro IOP 2.1 – přesun činností z MVČR na MMR

Dotaz č. 1:

Čekáme na poslední platbu při závěrečné žádosti o platbu, kterou jsme podali před 30. 6. 2012 a MV 
ČR nám dosud neprovedlo úhradu. Musíme žádat o zrušení platnosti stávajícího Rozhodnutí?

Ano, před uhrazením schválené částky z předložené ŽoP je nutné změnit poskytovatele dotace tak, 
aby mohla proběhnout úhrada na základě právního vztahu s poskytovatelem MMR.

Dotaz č. 2:

Máme vydáno stanovisko poskytovatele dotace MV ČR k převodu majetku pořízeného z dotace. 
K převodu majetku dojde až v budoucnosti, je třeba žádat o stanovisko znova nového poskytovatele 
dotace?

Ano, převod majetku musí být schválen poskytovatelem dotace, se kterým má v okamžiku jeho 
uskutečnění příjemce platný právní vztah.

Dotaz č. 3:

MV ČR jako poskytovatel dotace potvrdilo krácení dotace u naší ŽoP z důvodu chyb ve výběrovém 
řízení. Proti stanovisku MV ČR jsme se odvolali, kdo bude řešit naše odvolání?

MMR jako nový poskytovatel dotace převzalo od MV ČR veškeré rozpracované agendy ve vztahu 
k příjemcům dotace, pro vaši jistotu doručujeme obrátit se na kontaktní osobu k přesunu role 
poskytovatele dotace se žádostí o ujištění, že vaše odvolání je zahrnuto mezi převzaté agendy.
Kontaktní osobou je Ing. Josef Ludl, ludjos@mmr.cz, 224 861 451.

Dotaz č. 4:

Do 31. 7. 2012 musíme předložit Závěrečnou monitorovací zprávu se Žádostí o platbu. Máme 
postupovat podle 1. 7. 2012 aktualizované Příručky pro žadatele a příjemce, anebo používat nové 
formuláře s logy MMR, i když je ještě platné rozhodnutí z MVČR?

V případě, že máte stále platné stávající Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vč. Podmínek, postupujete 
podle aktuálně platného právního aktu. Až obdržíte nové, budete se řídit podmínkami nového 
Rozhodnutí.

Dotaz č. 5:

Je pravda, že Podmínky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace přestávají platit dnem podání Oznámení o 
změně, resp. žádosti o ukončení financování projektu? 

Nikoliv. Předložením Oznámení o změně bude zahájen proces změny poskytovatele dotace. Tento 
proces bude zakončen ukončením financování u původního poskytovatele dotace (MV CŘ), kdy bude 
zneplatněno stávající Rozhodnutí, a bezprostředně poté bude vydáno „nové“ Rozhodnutí, kdy 
poskytovatelem dotace bude MMR. Jednotlivé kroky budou na sebe navazovat, tzn., že nedojde 
k situaci, že byste byli bez platného Rozhodnutí.

Dotaz č. 6:

Podávali jsme již Oznámení o změně s žádostí o vydání nových, „změkčených“ Podmínek 
k Rozhodnutí a dále jsme předkládali Oznámení o změně, týkající se změny financování projektu a 
prodloužení realizace. Je třeba předkládat uvedené změny znovu na CRR?

Není třeba již znovu předkládat Oznámení o změnách. Tyto uvedené změny budou zohledněny při 
vydání Právního aktu v souvislosti se změnou poskytovatele dotace.

Dotaz č. 7:

Chceme předložit Oznámení o změně v projektu, týkající se změn, které vyvolají změnu Právního aktu 
(změna termínu ukončení projektu, tj. změna etapizace projektu, převod čerpání fin. prostředků 



v letech, změna v souvislosti s novelou zákona o veřejných zakázkách). Nevíme, jak v tomto případě 
postupovat v souvislosti s požadavkem na zaslání Oznámení o ukončení platnosti stávajícího 
Rozhodnutí?

V tomto případě je třeba předložit dvě samostatná Oznámení o změnách – Oznámení o změně, 
týkající se změny poskytovatele dotace, které bude zasláno na HQ CRR, Vinohradská 46, Praha 2,
a druhé Oznámení o změně, obsahující ostatní požadované změny, které je možné předložit na 
příslušnou regionální pobočku CRR. Obě tato Oznámení budou zohledněna při vydání Právního aktu, 
ale vzhledem k tomu, že administrace jedné i druhé změny bude v kompetenci různých subjektů, je 
třeba, aby byly změny alespoň administrativně odděleny.

Dotaz č. 8:

Pokud dostane příjemce část dotace od ministerstva vnitra a část od ministerstva pro místní rozvoj, 
budou se lišit účelové znaky. Jak je zajištěno, že příjemce nebude mít problémy s kontrolami?

Řídící orgán IOP po konzultaci s Generálním finančním ředitelstvím doplnil do Podmínek Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace text: 

Účelový znak pro sledování části dotace v době platnosti Rozhodnutí vydaného MVČR je 14903 IOP -
2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě - program 114 070 - investice a 14009 IOP - 2.1 Zavádění ICT 
v územní veřejné správě - program 114 070 - neinvestice. Účelový znak pro sledování části dotace 
v době platnosti Rozhodnutí vydaného MMR ČR je 17871 Integrovaný operační program - program 
č. 117 110 - EU - IV a 17003 Integrovaný operační program - program č. 117 110 - EU - NIV.




