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Oddělení sociálních inovací a mezinárodní spolupráce 
Odbor realizace programů ESF  
– veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti 
 

 
     V Praze dne 23. 4. 2019       

 
Vyřizuje: Ing. Marek Vyskočil 

Telefon: +420 950 192 167 
E-mail: marek.vyskocil@mpsv.cz 

 
 
Upozornění pro OSS a další subjekty nedokládající výpis z účtu 
 
Dobrý den, 
 
rádi bychom Vás informovali, o novém opatření, které vstoupí v účinnost od 1. 6. 
2019 a kterým musíme reagovat na auditní nález Evropské Komise. Opatření bude 
platit pro všechny projekty, nikoli jen pro nové.  
 
Opatření vychází ze závěrečné zprávy o auditu mise č. EMPG314CZ0215, v tomto 
znění: „Komise nemůže souhlasit s tím, že výpis z účetního systému příjemce a výpis 
z účtu jsou rovnocenné dokumenty. Zatímco výpis z účtu je dokument banky 
(nezávislého subjektu), který dokládá převod peněz z bankovního účtu příjemce, 
výpis z účetního systému je dokument vypracovaný výlučně příjemcem. Kromě toho 
nelze přijmout ani pouhé prohlášení veřejného orgánu coby příjemce, že jsou 
zaplacené všechny výdaje na mzdy, které jsou součástí žádosti o platbu. Je třeba 
provádět ověřování ze strany ŘO předtím, než se výdaj certifikuje Komisi, čímž se 
zaručí, že certifikovaný výdaj je legální a správný. Není možné posuzovat legalitu a 
správnost výdajů pouze na základě vlastních prohlášení. Komise se domnívá, že 
důkazem o tom, že byl výdaj zaplacen, je buď výpis z účtu, nebo pokladní doklad.“  
 
Pro dokladování všech úhrad nákladů, včetně úhrad osobních nákladů v žádosti o 
platbu v OPZ bude muset platit (v případě, že nárokovaná částka přesahuje 10.000 
Kč), že se doloží provedení úhrady bankovním výpisem, případně pokladním 
dokladem.  
 
Způsob dokladování se vztahuje, v případě osobních nákladů, na všechny způsoby, 
jakými lze zaměstnance do projektu zapojit. Tedy jak na zaměstnance hrazené plně 
z projektu OPZ, tak na zaměstnance, kteří jsou z OPZ hrazeni pouze částečně 
(poměrná část úvazku, mimořádná odměna u nulových pozic).  
 
Ve věci připomínek, že poskytnutím výpisu z bankovního účtu včetně uvedení částky 
čistého platu dojde k nepřiměřenému zásahu do soukromí této osoby, musíme 
konstatovat, že požadavek řídicího orgánu na předložení bankovního výpisu není 
žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
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k informacím. Řídicí orgán OPZ vyžaduje tento doklad, protože souvisí s kontrolou 
výdajů nárokovaných v rámci projektu. Osobní údaje ŘO zpracovává coby orgán 
veřejné moci, který je oprávněn ke zpracování osobních údajů v rámci zvláštního 
šetření v souladu s právem členského státu jakožto poskytovatel dotace a orgán 
provádějící veřejnosprávní kontrolu. Doklad předložený v žádosti o platbu je uložen 
v informačním systému MS2014+, náhled do dat konkrétního projektu mají pouze 
pracovníci řídicího orgánu OPZ a případně pracovníci dalších subjektů oprávněných 
vykonávat kontrolu nebo audit projektu.  
 
Tento dopis Vám zasíláme jako příjemci, který pravidelně využívá možnosti dokládat 
úhradu osobních nákladů čestným prohlášením OSS nebo dokladuje výdaje za 
pomoci sjetiny z účetního systému namísto výpisu z bankovního účtu organizace. 
Pro pokračování čerpání dotace, je nutné se této změně přizpůsobit. Bez doložení 
výpisu z účtu nebude již po 1. 6. 2019 možné v žádostech o platbu bezhotovostní 
úhrady dále nárokovat. 
 
 


