
I 

(Legislativní akty) 

NA ÍZENÍ 

NA ÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU, Euratom) 2018/1046 

ze dne 18. ervence 2018, 

kterým se stanoví finan ní pravidla pro souhrnný rozpo et Unie, m ní na ízení (EU) . 1296/2013, 
(EU) . 1301/2013, (EU) . 1303/2013, (EU) . 1304/2013, (EU) . 1309/2013, (EU) . 1316/2013, 
(EU) . 223/2014 a (EU) . 283/2014 a rozhodnutí . 541/2014/EU a zrušuje na ízení 

(EU, Euratom) . 966/2012 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na l. 46 písm. d), lánek 149, l. 153 odst. 2 písm. a), 
lánky 164, 172, 175, 177 a 178, l. 189 odst. 2, l. 212 odst. 2, l. 322 odst. 1 a lánek 349 této smlouvy, ve spojení 

se Smlouvou o založení Evropského spole enství pro atomovou energii, a zejména s lánkem 106a této smlouvy, 

s ohledem na návrh Evropské komise, 

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlament m, 

s ohledem na stanovisko Ú etního dvora ( 1 ), 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodá ského a sociálního výboru ( 2 ), 

s ohledem na stanovisko Výboru region  ( 3 ), 

v souladu s ádným legislativním postupem ( 4 ), 

vzhledem k t mto d vod m: 

(1) Po t ech letech uplat ování finan ních pravidel pro souhrnný rozpo et Unie (dále jen „rozpo et“) by m ly být 
v t chto pravidlech provedeny další zm ny s cílem odstranit problémy p i jejich uplat ování zvýšením flexibility, 
zjednodušit provád ní pro zú astn né strany a útvary, zam it se více na výsledky a zlepšit p ístupnost, transТ
parentnost a odpov dnost. Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) . 966/2012 ( 5 ) by proto m lo 
být zrušeno a nahrazeno tímto na ízením. 

(2) Za ú elem snížení složitosti finan ních pravidel vztahujících se na rozpo et a zahrnutí p íslušných pravidel do 
jediného na ízení by Komise m la zrušit své na ízení v p enesené pravomoci (EU) . 1268/2012 ( 6 ). V zájmu 
jasnosti by m la být hlavní pravidla obsažená v uvedeném na ízení v p enesené pravomoci zahrnuta do tohoto 
na ízení a ostatní by m la být za azena do pokyn  pro útvary.
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( 1 ) Ú . v st. C 91, 23.3.2017, s. 1. 
( 2 ) Ú . v st. C 75, 10.3.2017, s. 63. 
( 3 ) Ú . v st. C 306, 15.9.2017, s. 64. 
( 4 ) Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. ervence 2018 (dosud nezve ejn ný v Ú edním v stníku) a rozhodnutí Rady ze dne 

16. ervence 2018. 
( 5 ) Na ízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) . 966/2012 ze dne 25. íjna 2012, kterým se stanoví finan ní pravidla pro 

souhrnný rozpo et Unie a kterým se zrušuje na ízení Rady (ES, Euratom) . 1605/2002 (Ú . v st. L 298, 26.10.2012, s. 1). 
( 6 ) Na ízení Komise v p enesené pravomoci (EU) . 1268/2012 ze dne 29. íjna 2012 o provád cích pravidlech k na ízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) . 966/2012, kterým se stanoví finan ní pravidla o souhrnném rozpo tu Unie (Ú . v st. L 362, 
31.12.2012, s. 1).



 

b) sociální podnikání: 35 %. 

Zbylé prost҇edky jsou vyоlenьny na tematické oddíly uvedené v prvním pododstavci písm. a) nebo b) nebo na jejich 
kombinaci.“ 

5) V оlánku 32 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Pracovní programy se stanovují v p҇ípadь pot҇eby na prҝbьžné t҇íleté období a obsahují popis opat҇ení, která mají být 
financována, postupy pro výbьr оinností podporovaných Unií, zemьpisné pokrytí, cílové skupiny a orientaоní оasový 
rámec provádьní. Pracovní programy rovnьž uvádí orientaоní informace týkající se оástky vyоlenьné pro každý 
specifický cíl. Pracovní programy posilují soudržnost programu uvedením vazeb mezi všemi t҇emi osami.“ 

6) нlánky 33 a 34 se zrušují. 

нlánek 271 

Zm ny na ízení (EU) . 1301/2013 

Na҇ízení (EU) о. 1301/2013 se mьní takto: 

1) V оlánku 3 se odstavec 1 mьní takto: 

a) písmeno e) se nahrazuje tímto: 

„e) investice do rozvoje vnit҇ního potenciálu prost҇ednictvím fixních investic do za҇ízení a infrastruktury, vоetnь 
infrastruktury v oblasti kultury a udržitelného cestovního ruchu, služeb pro podniky, podpory výzkumných 
a inovaоních subjektҝ a investic do technologií a aplikovaného výzkumu v podnicích;“ 

b) doplѸuje se nový pododstavec, který zní: 

„Investice do infrastruktury v oblasti kultury a udržitelného cestovního ruchu uvedené v prvním pododstavci písm. 
e) tohoto odstavce se považují za investice v malém mь҇ítku a za zpҝsobilé pro podporu, pokud p҇íspьvek EFRR na 
operaci nep҇esahuje 10 000 000 EUR. V p҇ípadь infrastruktury považované za kulturní dьdictví ve smyslu оlánku 1 
Úmluvy UNESCO o ochranь svьtového kulturního a p҇írodního dьdictví z roku 1972 se tento strop zvyšuje na 
20 000 000 EUR.“ 

2) V оl. 5 bodь 9 se doplѸuje nové písmeno, které zní: 

„e) podporou p҇ijímání a sociálního a ekonomického zaоleѸování migrantҝ a uprchlíkҝ;“. 

3) V p҇íloze I se text tabulky od slov „Sociální infrastruktura“ až do konce tabulky nahrazuje tímto: 

„Sociální infrastruktura 

Péоe o dьti a vzdьláТ
vání 

osoby Kapacita podporovaných za҇ízení péоe o dьti nebo vzdьlávacích 
za҇ízení 

Zdraví osoby Poоet osob majících p҇ístup k lepším zdravotnickým službám 

Bydlení obytné jednotky Regenerované obytné prostory 

obytné jednotky Regenerované obytné prostory, z toho pro migranty a uprchlíky 
(mimo p҇ijímací st҇ediska) 

Migranti a uprchlíci osoby Kapacita infrastruktury podporující migranty a uprchlíky (kromь 
bydlení) 

Specifické ukazatele rozvoje mьst 

osoby Poоet osob žijících v oblastech s integrovanými strategiemi 
rozvoje mьst 

m 2 Novь vytvo҇ené nebo rekultivované otev҇ené prostory v mьstТ
ských oblastech 

m 2 Ve҇ejné nebo komerоní budovy vybudované nebo zrenovované 
v mьstských oblastech“.
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нlánek 272 

Zm ny na ízení (EU) . 1303/2013 

Na҇ízení (EU) о. 1303/2013 se mьní takto: 

1) V 10. bodь odҝvodnьní se druhá vьta nahrazuje tímto: 

„UplatѸování tьchto podmínek by mьlo umožnit Komisi ujistit se o tom, že оlenské státy využívají fondy ESI 
zákonným a správným zpҝsobem a v souladu se zásadou ҇ádného finanоního ҇ízení ve smyslu na҇ízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (*) (dále jen „finanоní na҇ízení“‘). 

___________ 
(*) Na҇ízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. оervence 2018, kterým se stanoví 

finanоní pravidla pro souhrnný rozpoоet Unie, mьní na҇ízení (EU) о. 1296/2013, (EU) о. 1301/2013, (EU) 
о. 1303/2013, (EU) о. 1304/2013, (EU) о. 1309/2013, (EU) о. 1316/2013, (EU) о. 223/2014 a (EU) о. 283/2014 
a rozhodnutí о. 541/2014/EU a zrušuje na҇ízení (EU, Euratom) о. 966/2012 (Ú҇. vьst. L 193, 30.7.2018, s. 1).“ 

2) нlánek 2 se mьní takto: 

a) bod 10 se nahrazuje tímto: 

„10) „p҇íjemcem“ ve҇ejný nebo soukromý subjekt nebo fyzická osoba odpovьdné za zahájení nebo za zahájení 
i provádьní operací a: 

a) v souvislosti se státní podporou subjekt, který dostává podporu, s výjimkou p҇ípadҝ, kdy výše podpory 
na podnik оiní ménь než 200 000 EUR, v nichž mҝže dotоený оlenský stát rozhodnout, že p҇íjemcem je 
subjekt poskytující podporu, aniž jsou dotоena na҇ízení Komise (EU) о. 1407/2013 (*), (EU) 
о. 1408/2013 (**) a (EU) о. 717/2014 (***), a 

b) v souvislosti s finanоními nástroji podle оásti druhé hlavy IV tohoto na҇ízení subjekt, který provádí 
finanоní nástroj, pop҇ípadь fond fondҝ. 

___________ 
(*) Na҇ízení Komise (EU) о. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití оlánkҝ 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Ú҇. vьst. L 352, 24.12.2013, s. 1). 
(**) Na҇ízení Komise (EU) о. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití оlánkҝ 107 a 108 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvьtví zemьdьlství (Ú҇. vьst. L 352, 24.12.2013, 
s. 9). 

(***) Na҇ízení Komise (EU) о. 717/2014 ze dne 27. оervna 2014 o použití оlánkҝ 107 a 108 Smlouvy o funТ
gování Evropské unie na podporu de minimis v odvьtví rybolovu a akvakultury (Ú҇. vьst. L 190, 28.6.2014, 
s. 45).“; 

b) bod 31 se nahrazuje tímto: 

„31) „makroregionální strategií“ integrovaný rámec schválený Radou a ve vhodných p҇ípadech potvrzený EvropТ
skou radou, který mҝže být podporován mimo jiné fondy ESI a který se má zabývat spoleоnými problémy, 
s nimiž se stanovená zemьpisná oblast potýká a jež se týkají оlenských státҝ a t҇etích zemí, které leží v téže 
zemьpisné oblasti, a tak tьží z posílené spolupráce p҇ispívající k dosažení hospodá҇ské, sociální a územní 
soudržnosti;“. 

3) нlánek 4 se mьní takto: 

a) v odstavci 7 se slova „s оlánkem 59 finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „s оlánkem 63 finanоního na҇ízení“; 

b) odstavec 8 se nahrazuje tímto: 

„8. Komise a оlenské státy ctí zásadu ҇ádného finanоního ҇ízení v souladu s оlánkem 33, оl. 36 odst. 1 
a оlánkem 61 finanоního na҇ízení.“ 

4) V оlánku 9 se doplѸuje nový pododstavec, který zní: 

„Priority stanovené pro jednotlivé fondy ESI v pravidlech pro daný fond se vztahují zejména na vhodné využívání 
každého fondu ESI v oblasti migrace a azylu. V této souvislosti ve vhodných p҇ípadech zajistí koordinace s Azylovým, 
migraоním a integraоním fondem, z҇ízeným na҇ízením Evropského parlamentu a Rady (EU) о. 516/2014 (*). 

___________ 
(*) Na҇ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) о. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se z҇izuje Azylový, 

migraоní a integraоní fond, mьní rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu 
a Rady о. 573/2007/ES a о. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Ú҇. vьst. L 150, 20.5.2014, s. 168).“
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5) V оlánku 16 se vkládá nový odstavec, který zní: 

„4a. Je-li to relevantní, p҇edloží оlenské státy do 31. ledna každého roku dohodu o partnerství pozmьnьnou 
v dҝsledku schválení zmьn jednoho оi více programҝ Komisí v p҇edchozím kalendá҇ním roce. 

Komise p҇ijme každý rok do 31. b҇ezna rozhodnutí potvrzující, že zmьny dohody o partnerství zohledѸují zmьnu 
jednoho оi více programҝ, které Komise schválila v p҇edchozím kalendá҇ním roce. 

Rozhodnutí mҝže zahrnovat zmьnu jiných prvkҝ dohody o partnerství podle návrhu uvedeného v odstavci 4, pokud 
byl návrh Komisi p҇edložen do 31. prosince p҇edchozího kalendá҇ního roku.“ 

6) нlánek 30 se mьní takto: 

a) v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Pokud se zmьna programu dotýká informací obsažených v dohodь o partnerství, použije se postup stanovený 
v оl. 16 odst. 4a.“; 

b) v odstavci 3 se zrušuje t҇etí vьta. 

7) V оlánku 32 se odstavec 4 nahrazuje tímto: 

„4. Pokud výbьrová komise pro strategie komunitnь vedeného místního rozvoje z҇ízená podle оl. 33 odst. 3 zjistí, 
že provádьní zvolené strategie komunitnь vedeného místního rozvoje vyžaduje podporu z více než jednoho fondu, 
mҝže v souladu s vnitrostátními pravidly a postupy urоit hlavní fond na podporu všech nákladҝ na p҇ípravu, 
provozních nákladҝ a nákladҝ na oživení strategie komunitnь vedeného místního rozvoje podle оl. 35 odst. 1 
písm. a), d) a e).“ 

8) V оlánku 34 se odstavec 3 mьní takto: 

a) písmena a) až d) se nahrazují tímto: 

„a) zvyšování zpҝsobilosti místních aktérҝ vоetnь potenciálních p҇íjemcҝ pro vypracovávání a provádьní operací, 
vоetnь jejich schopností p҇ipravovat a ҇ídit své projekty; 

b) vypracování nediskriminaоního a transparentního výbьrového ҇ízení, jež brání st҇etҝm zájmҝ, zajišғuje, aby 
nejménь 50 % hlasҝ p҇i rozhodování o výbьru mьli partne҇i, kte҇í nejsou ve҇ejnými orgány, a umožní 
provádьt výbьr na základь písemného postupu; 

c) vypracování a schválení nediskriminaоních a objektivních kritérií pro výbьr operací, jež zajišғují soulad se 
strategií komunitnь vedeného místního rozvoje tím, že stanoví po҇adí operací podle jejich p҇ínosu k plnьní 
zámьrҝ a cílҝ strategií; 

d) p҇íprava a zve҇ejѸování výzev k podávání návrhҝ nebo postupu pro prҝbьžné p҇edkládání projektҝ;“ 

b) doplѸuje se nový pododstavec, který zní: 

„Pokud místní akоní skupiny plní úkoly, které nejsou uvedeny v prvním pododstavci písm. a) až g) a které spadají 
do pҝsobnosti ҇ídícího nebo certifikaоního orgánu оi platební agentury, musí být urоeny jako zprost҇edkující 
subjekty v souladu s pravidly pro daný fond.“ 

9) V оlánku 36 se odstavec 3 nahrazuje tímto: 

„3. нlenský stát nebo ҇ídící orgán mҝže v souladu s pravidly pro daný fond jednomu оi více zprost҇edkujícím 
subjektҝm, vоetnь místních orgánҝ, subjektҝ regionálního rozvoje nebo nevládních organizací, svь҇it urоité úkoly 
spojené s ҇ízením a provádьním integrovaných územních investic.“ 

10) нlánek 37 se mьní takto: 

a) v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto: 

„c) odhad dodateоných ve҇ejných a soukromých zdrojҝ, které lze pomocí finanоního nástroje potenciálnь získat, 
a to až po úroveѸ koneоného p҇íjemce (oоekávaný pákový efekt), vоetnь, je-li to relevantní, posouzení pot҇eby 
a rozsahu rozdílného zacházení podle оlánku 43a s cílem p҇ilákat doplѸkové zdroje od investorҝ pҝsobících 
podle zásady tržní ekonomiky, nebo popis mechanismҝ, které budou použity ke zjištьní pot҇eby a rozsahu 
takového rozdílného zacházení, jako je nap҇íklad konkurenоní nebo náležitь nezávislý proces posuzování;“
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b) v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto: 

„3. P҇edbьžné posouzení uvedené v odstavci 2 tohoto оlánku mҝže p҇ihlédnout k p҇edbьžným hodnocením 
uvedeným v оl. 209 odst. 2 prvním pododstavci písm. h) a druhém pododstavci finanоního na҇ízení a lze je 
provést postupnь. Musí však být v každém p҇ípadь dokonоeno d҇íve, než ҇ídící orgán rozhodne, že finanоní 
nástroj obdrží p҇íspьvek z programu.“; 

c) odstavec 8 se nahrazuje tímto: 

„8. Koneоní p҇íjemci podpory poskytované prost҇ednictvím finanоního nástroje nьkterého fondu ESI mohou 
obdržet pomoc i v rámci jiné priority nebo programu fondҝ ESI nebo prost҇ednictvím jiného nástroje podporoТ
vaného z rozpoоtu Unie, vоetnь Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), z҇ízeného na҇ízením EvropТ
ského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 (*), v souladu s platnými pravidly Unie pro poskytování státní podpory. 
V tomto p҇ípadь jsou vedeny samostatné záznamy pro každý jednotlivý zdroj pomoci a podpora z finanоního 
nástroje fondҝ ESI je souоástí operace se zpҝsobilými výdaji oddьlenými od jiných zdrojҝ pomoci. 

___________ 
(*) Na҇ízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1017 ze dne 25. оervna 2015 o Evropském fondu pro 

strategické investice, Evropském centru pro investiоní poradenství a Evropském portálu investiоních projektҝ 
a o zmьnь na҇ízení (EU) о. 1291/2013 a (EU) о. 1316/2013 – Evropský fond pro strategické investice (Ú҇. 
vьst. L 169, 1.7.2015, s. 1).“ 

11) нlánek 38 se mьní takto: 

a) v odstavci 1 se doplѸuje nové písmeno, které zní: 

„c) finanоní nástroje kombinující tento p҇íspьvek s finanоními produkty EIB v rámci EFSI v souladu s 
оlánkem 39a.“; 

b) odstavec 4 se mьní takto: 

i) v prvním pododstavci se písmena b) a c) nahrazují tímto: 

„b) svь҇it provádьcí úkoly prost҇ednictvím p҇ímého zadání zakázky: 

i) EIB; 

ii) mezinárodní finanоní instituci, jejímž akcioná҇em je оlenský stát; 

iii) bance nebo instituci ve ve҇ejném vlastnictví z҇ízené jako právnická osoba, která se zabývá finanоními 
оinnostmi na profesionálním základь a která splѸuje všechny tyto podmínky: 

— žádný soukromý subjekt nemá p҇ímou kapitálovou úоast s výjimkou kapitálové úоasti, s níž není 
spojeno ovládání ani možnost blokovat, již v souladu se Smlouvami vyžadují vnitrostátní právní 
p҇edpisy a jež nezakládá rozhodující vliv na p҇íslušnou banku nebo instituci, a s výjimkou forem 
soukromé kapitálové úоasti, které s sebou nenesou vliv na rozhodování o každodenním ҇ízení 
finanоního nástroje podporovaného fondy ESI, 

— pҝsobí na základь ve҇ejného politického mandátu udьleného p҇íslušným orgánem оlenského státu 
na celostátní nebo regionální úrovni, který zahrnuje, výluоnь nebo jako souоást jiných оinností, 
vykonávání оinností v oblasti hospodá҇ského rozvoje, které p҇ispívají k cílҝm fondҝ ESI, 

— výluоnь nebo jako souоást jiných оinností vykonává оinnosti v oblasti hospodá҇ského rozvoje, které 
p҇ispívají k cílҝm fondҝ ESI v regionech, oblastech politiky nebo odvьtvích, pro nьž není obecnь 
dostupný nebo dostateоný p҇ístup k financování z tržních zdrojҝ, 

— nezamь҇uje se primárnь na maximalizaci zisku, ale zajišғuje dlouhodobou finanоní udržitelnost 
svých оinností, 

— zajišғuje vhodnými opat҇eními v souladu s použitelným právem, aby z p҇ímého zadávání zakázek 
podle tohoto písmene nevyplýval žádný p҇ímý ani nep҇ímý prospьch pro komerоní оinnosti, a 

— podléhá dozoru nezávislého orgánu v souladu s použitelným právem; 

c) svь҇it provádьcí úkoly jinému ve҇ejnoprávnímu nebo soukromoprávnímu subjektu, nebo 

d) v p҇ípadь finanоních nástrojҝ, které jsou tvo҇eny pouze pҝjоkami nebo zárukami, se ujmout provádьcích 
úkolҝ p҇ímo. V tomto p҇ípadь se ҇ídící orgán považuje za p҇íjemce ve smyslu оl. 2 bodu 10;“
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ii) druhý pododstavec se nahrazuje tímto: 

„P҇i provádьní finanоního nástroje musí subjekty uvedené v prvním pododstavci písm. a) až d) tohoto odstavce 
zajistit soulad s platným právem a s požadavky stanovenými v оl. 155 odst. 2 a 3 finanоního na҇ízení.“; 

c) odstavce 5 a 6 se nahrazují tímto: 

„5. Subjekty uvedené v odst. 4 prvním pododstavci písm. a), b) a c) tohoto оlánku mohou p҇i provádьní fondu 
fondҝ svь҇it оást provádьní finanоním zprost҇edkovatelҝm, pokud na vlastní odpovьdnost zajistí, aby tito finanоní 
zprost҇edkovatelé splѸovali kritéria stanovená v оl. 33 odst. 1 a оl. 209 odst. 2 finanоního na҇ízení. Finanоní 
zprost҇edkovatelé se vybírají otev҇enými, transparentními, p҇imь҇enými a nediskriminaоními postupy, v nichž je 
vylouоen st҇et zájmҝ. 

6. Subjekty uvedené v odst. 4 prvním pododstavci písm. b) a c), jimž byly svь҇eny provádьcí úkoly, si vlastním 
jménem a z povь҇ení ҇ídícího orgánu otev҇ou svь҇enské úоty nebo vytvo҇í uvnit҇ instituce finanоní nástroj jako 
samostatný blok finanоních prost҇edkҝ. V p҇ípadь samostatného bloku finanоních prost҇edkҝ se úоetnь rozlišují 
zdroje z programu investované do daného finanоního nástroje a jiné zdroje, které jsou v dané instituci k dispozici. 
Aktiva na svь҇enských úоtech a tyto samostatné bloky finanоních prost҇edkҝ musí být spravovány v souladu se 
zásadou ҇ádného finanоního ҇ízení p҇i dodržení vhodných pravidel obez҇etnosti a musí mít vhodnou likviditu.“; 

d) v odst. 7 prvním pododstavci se návьtí nahrazuje tímto: 

„7. Pokud je finanоní nástroj provádьn podle odst. 4 prvního pododstavce písm. a), b) a c), s výhradou 
provádьcí struktury finanоního nástroje, stanoví se podmínky pro p҇íspьvky z programҝ na finanоní nástroj 
v dohodách o financování v souladu s p҇ílohou IV na tьchto úrovních:“; 

e) odstavec 8 se nahrazuje tímto: 

„8. Pokud je finanоní nástroj provádьn podle odst. 4 prvního pododstavce písm. d), musí být podmínky pro 
p҇íspьvky z programҝ na finanоní nástroje stanoveny ve strategickém dokumentu v souladu s p҇ílohou IV, který 
p҇ezkoumá monitorovací výbor.“; 

f) odstavec 10 se nahrazuje tímto: 

„10. Komise p҇ijme provádьcí akty, kterými stanoví jednotné podmínky zpҝsobu p҇evodu a správy p҇íspьvkҝ 
z programҝ, které jsou spravovány subjekty uvedenými v odst. 4 prvním pododstavci tohoto оlánku a v оl. 39a 
odst. 5. Tyto provádьcí akty se p҇ijímají p҇ezkumným postupem podle оl. 150 odst. 3.“ 

12) нlánek 39 se mьní takto: 

a) v odst. 2 prvním pododstavci se návьtí nahrazuje tímto: 

„2. Bьhem období zpҝsobilosti uvedeného v оl. 65 odst. 2 tohoto na҇ízení mohou оlenské státy využít EFRR 
a EZFRV k poskytnutí finanоního p҇íspьvku na finanоní nástroje uvedené v оl. 38 odst. 1 písm. a) tohoto na҇ízení, 
které nep҇ímo provádьjí Komise a EIB v souladu s оl. 62 odst. 1 prvním pododstavcem písm. c) bodem iii) a оl. 
208 odst. 4 finanоního na҇ízení, pokud jde o tyto оinnosti:“; 

b) v odst. 4 prvním pododstavci se: 

i) písmeno a) nahrazuje tímto: 

„a) odchylnь od оl. 37 odst. 2 je založen na p҇edbьžném posouzení na úrovni Unie, které provede EIB 
a Komise, nebo, jsou-li k dispozici novьjší údaje, na p҇edbьžném posouzení provedeném na unijní, celoТ
státní nebo regionální úrovni. 

Na základь dostupných zdrojҝ údajҝ o bankovním dluhovém financování a malých a st҇edních podnicích 
obsahuje p҇edbьžné posouzení mimo jiné analýzu pot҇eb malých a st҇edních podnikҝ v oblasti financování 
na p҇íslušné úrovni, podmínky a pot҇eby v oblasti financování malých a st҇edních podnikҝ i informace 
o schodku financování malých a st҇edních podnikҝ, profil hospodá҇ské a finanоní situace malých a st҇edТ
ních podnikҝ na p҇íslušné úrovni, minimální kritické množství souhrnných p҇íspьvkҝ, rozsah odhadovaТ
ného celkového objemu pҝjоek, který tyto p҇íspьvky vytvá҇ejí, a p҇idanou hodnotu;“
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ii) písmeno b) nahrazuje tímto: 

„b) je poskytován každým zúоastnьným оlenským státem jako souоást samostatné prioritní osy programu 
v p҇ípadь p҇íspьvku z EFRR, nebo jako jednotný specializovaný národní program na základь finanоního 
p҇íspьvku z EFRR a EZFRV, podporujících tematický cíl stanovený v оl. 9 prvním pododstavci bodь 3;“ 

c) odstavce 7 a 8 se nahrazují tímto: 

„7. Odchylnь od оl. 41 odst. 1 a 2, pokud jde o finanоní p҇íspьvky uvedené v odstavci 2 tohoto оlánku, 
vychází žádost оlenského státu o platbu p҇edložená Komisi ze 100 % výše оástek, které má оlenský stát uhradit 
EIB v souladu s rozpisem stanoveným v dohodь o financování uvedené v odst. 4 prvním pododstavci písm. c) 
tohoto оlánku. Tyto žádosti o platbu jsou založeny na оástkách požadovaných EIB, které se považují za nezbytné 
pro pokrytí závazkҝ v souvislosti se záruоními dohodami nebo sekuritizaоními transakcemi, které mají být 
dokonоeny bьhem t҇í následujících mьsícҝ. Platby оlenských státҝ EIB se provádьjí bezodkladnь a v každém 
p҇ípadь p҇ed p҇ijetím závazkҝ ze strany EIB. 

8. P҇i uzav҇ení programu p҇edstavují zpҝsobilé výdaje uvedené v оl. 42 odst. 1 prvním pododstavci písm. a) 
a b) celkovou оástku p҇íspьvkҝ z programu vyplacenou na finanоní nástroj, která odpovídá: 

a) u оinností uvedených v odst. 2 prvním pododstavci písm. a) tohoto оlánku zdrojҝm uvedeným v оl. 42 odst. 1 
prvním pododstavci písm. b); 

b) u оinností uvedených v odst. 2 prvním pododstavci písm. b) tohoto оlánku souhrnné оástce nového dluhového 
financování vyplývajícího ze sekuritizaоních transakcí vyplacené zpҝsobilým malým a st҇edním podnikҝm 
nebo v jejich prospьch v prҝbьhu období zpҝsobilosti stanoveného v оl. 65 odst. 2.“ 

13) Vkládá se nový оlánek, který zní: 

„нlánek 39a 

P ísp vek z fond  ESI na finan ní nástroje kombinující tento p ísp vek s finan ními produkty EIB v rámci 
Evropského fondu pro strategické investice 

1. ҆ídící orgány mohou fondy ESI využít k poskytnutí p҇íspьvku na finanоní nástroje uvedené v оl. 38 odst. 1 
písm. c) s cílem p҇ilákat další investice soukromého sektoru, pokud to mimo jiné p҇ispívá k dosahování cílҝ fondҝ 
ESI a strategie Unie pro inteligentní a udržitelný rҝst podporující zaоlenьní. 

2. P҇íspьvek uvedený v odstavci 1 nesmí p҇ekroоit 25 % celkové podpory poskytnuté koneоným p҇íjemcҝm. 
V ménь rozvinutých regionech uvedených v оl. 120 odst. 3 prvním pododstavci písm. b) mҝže finanоní p҇íspьvek 
p҇ekroоit 25 %, je-li to ҇ádnь odҝvodnьno v posouzeních uvedených v оl. 37 odst. 2 nebo v odstavci 3 tohoto 
оlánku, nesmí však p҇esáhnout 40 %. Celková podpora uvedená v tomto odstavci zahrnuje celkovou výši nových 
pҝjоek a zaruоených pҝjоek, jakož i kapitálových a kvazikapitálových investic poskytnutých koneоným p҇íjemcҝm. 
Zaruоené pҝjоky uvedené v tomto odstavci se zohledѸují pouze v rozsahu, v jakém jsou prost҇edky z fondҝ ESI 
p҇idьleny na smlouvy o zárukách, podle výpoоtu založeného na p҇edchozím obez҇etném posouzení rizik zahrnujícím 
více оástek nových pҝjоek. 

3. Odchylnь od оl. 37 odst. 2 mohou být p҇íspьvky podle odstavce 1 tohoto оlánku založeny na p҇ípravném 
posouzení, vоetnь hloubkové provьrky, které provedla EIB pro úоely svého vlastního p҇íspьvku na finanоní produkt 
v rámci EFSI. 

4. Zprávy ҇ídících orgánҝ podle оlánku 46 tohoto na҇ízení o operacích zahrnujících finanоní nástroje podle 
tohoto оlánku jsou založeny na informacích, které uchovává EIB pro úоely své zprávy podle оl. 16 odst. 1 a 2 
na҇ízení (EU) 2015/1017 a které jsou doplnьny o další informace vyžadované v оl. 46 odst. 2 tohoto na҇ízení. 
Požadavky stanovené v tomto odstavci umožní jednotné podmínky pro podávání zpráv v souladu s оl. 46 odst. 3 
tohoto na҇ízení. 

5. P҇i poskytování p҇íspьvku na finanоní nástroje uvedené v оl. 38 odst. 1 písm. c) mҝže ҇ídící orgán: 

a) investovat do kapitálu existující nebo novь založené právnické osoby, která se vьnuje uskuteоѸování investic ve 
prospьch koneоných p҇íjemcҝ v souladu s cíli p҇íslušných fondҝ ESI a která se ujme provádьcích úkolҝ;
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b) svь҇it provádьcí úkoly v souladu s оl. 38 odst. 4 prvním pododstavcem písm. b) a c). 

Subjekt, kterému byly svь҇eny provádьcí úkoly podle prvního pododstavce písm. b) tohoto odstavce, buр otev҇e 
svým jménem a z povь҇ení ҇ídícího orgánu svь҇enský úоet, nebo vytvo҇í uvnit҇ instituce pro p҇íspьvek z programu 
samostatný blok finanоních prost҇edkҝ. V p҇ípadь samostatného bloku finanоních prost҇edkҝ se úоetnь rozlišují 
zdroje z programu investované do daného finanоního nástroje a jiné zdroje, které jsou v dané instituci k dispozici. 
Aktiva na svь҇enských úоtech a tyto samostatné bloky finanоních prost҇edkҝ musí být spravovány v souladu se 
zásadou ҇ádného finanоního ҇ízení p҇i dodržení vhodných pravidel obez҇etnosti a musí mít vhodnou likviditu. 

Pro úоely tohoto оlánku mҝže mít finanоní nástroj rovnьž podobu investiоní platformy v souladu s оl. 2 bodem 4 
na҇ízení (EU) 2015/1017, pokud má tato investiоní platforma formu zvláštní úоelové jednotky nebo spravovaného 
úоtu. 

6. P҇i provádьní finanоních nástrojҝ podle оl. 38 odst. 1 písm. c) tohoto na҇ízení musí subjekty uvedené 
v odstavci 5 tohoto оlánku zajistit soulad s platným právem a s požadavky stanovenými v оl. 155 odst. 2 a 3 
finanоního na҇ízení. 

7. Do dne 3. listopadu 2018 Komise p҇ijme v souladu s оlánkem 149 akty v p҇enesené pravomoci, kterými doplní 
toto na҇ízení stanovením dalších zvláštních pravidel týkajících se úlohy, závazkҝ a odpovьdnosti subjektҝ provádьТ
jících finanоní nástroje, souvisejících kritérií pro výbьr a produktҝ, jež lze prost҇ednictvím finanоních nástrojҝ 
poskytovat v souladu s оl. 38 odst. 1 písm. c). 

8. Subjekty uvedené v odstavci 5 tohoto оlánku mohou p҇i provádьní fondu fondҝ svь҇it оást provádьní 
finanоním zprost҇edkovatelҝm, pokud na vlastní odpovьdnost zajistí, aby tito finanоní zprost҇edkovatelé splѸovali 
kritéria stanovená v оl. 33 odst. 1 a оl. 209 odst. 2 finanоního na҇ízení. Finanоní zprost҇edkovatelé se vybírají 
otev҇enými, transparentními, p҇imь҇enými a nediskriminaоními postupy, v nichž je vylouоen st҇et zájmҝ. 

9. Pokud pro úоely provádьní finanоních nástrojҝ uvedených v оl. 38 odst. 1 písm. c) ҇ídící orgány p҇ispívají 
prost҇edky z programҝ fondҝ ESI na existující nástroj, jehož správce fondu již byl vybrán EIB, mezinárodní finanоní 
institucí, jejímž akcioná҇em je оlenský stát, nebo bankou оi institucí ve ve҇ejném vlastnictví založenou jako právnická 
osoba, která se zabývá finanоními оinnostmi na profesionálním základь a která splѸuje podmínky stanovené v оl. 38 
odst. 4 prvním pododstavci písm. b) bodь iii), svь҇í ҇ídící orgány provádьcí úkoly tomuto správci fondu p҇ímým 
zadáním zakázky. 

10. Odchylnь od оl. 41 odst. 1 a 2 jsou u p҇íspьvkҝ na finanоní nástroje podle odstavce 9 tohoto оlánku žádosti 
o prҝbьžnou platbu podávány v jednotlivých fázích v souladu s оasovým rozpisem plateb stanoveným v dohodь 
o financování. Tento оasový rozpis plateb musí odpovídat rozpisu plateb schválenému pro ostatní investory v témže 
finanоním nástroji. 

11. Podmínky pro p҇íspьvky podle оl. 38 odst. 1 písm. c) jsou stanoveny v dohodách o financování v souladu 
s p҇ílohou IV na tьchto úrovních: 

a) v p҇íslušných p҇ípadech mezi ҇ádnь zmocnьnými zástupci ҇ídícího orgánu a subjektem, který provádí fond fondҝ; 

b) mezi ҇ádnь zmocnьnými zástupci ҇ídícího orgánu nebo v p҇íslušných p҇ípadech mezi subjektem, který provádí 
fond fondҝ, a subjektem, který provádí daný finanоní nástroj. 

12. V p҇ípadь p҇íspьvkҝ podle odstavce 1 tohoto оlánku na investiоní platformy, které získávají p҇íspьvky 
z nástrojҝ z҇ízených na úrovni Unie, musí být v souladu s оl. 209 odst. 2 prvním pododstavcem písm. c) finanоního 
na҇ízení zajištьno dodržování pravidel státní podpory. 

13. V p҇ípadь finanоních nástrojҝ uvedených v оl. 38 odst. 1 písm. c), které mají podobu záruоního nástroje, 
mohou оlenské státy rozhodnout, že fondy ESI p҇ípadnь p҇ispьjí k rҝzným tranším portfolií pҝjоek, na nьž se 
vztahuje rovnьž záruka EU podle na҇ízení (EU) 2015/1017. 

14. V p҇ípadь EFRR, ESF, Fondu soudržnosti a ENRF lze v programu stanovit zvláštní prioritu, a v p҇ípadь EZFRV 
zvláštní druh operace, s mírou spolufinancování až 100 % na podporu operací provádьných prost҇ednictvím finanоТ
ních nástrojҝ uvedených v оl. 38 odst. 1 písm. c).
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15. Aniž jsou dotоeny оlánek 70 a оl. 93 odst. 1, lze p҇íspьvky podle odstavce 1 tohoto оlánku použít pro úоely 
vytvo҇ení nového dluhového a kapitálového financování na celém území оlenského státu bez ohledu na kategorie 
regionҝ, není-li v dohodь o financování stanoveno jinak. 

16. Do 31. prosince 2019 provede Komise p҇ezkum uplatѸování tohoto оlánku a p҇ípadnь p҇edloží Evropskému 
parlamentu a Radь legislativní návrh.“ 

14) нlánek 40 se mьní takto: 

a) odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto: 

„1. Orgány urоené v souladu s оlánkem 124 tohoto na҇ízení a s оlánkem 65 na҇ízení o EZFRV neprovádьjí 
u finanоních nástrojҝ, které provádьjí, ovь҇ování na místь na úrovni EIB nebo jiných mezinárodních finanоních 
institucí, jejichž akcioná҇em je оlenský stát. 

Urоené orgány však provádьjí ovь҇ování podle оl. 125 odst. 5 tohoto na҇ízení a kontroly podle оl. 59 odst. 1 
na҇ízení (EU) о. 1306/2013 na úrovni ostatních subjektҝ provádьjících finanоní nástroje v jurisdikci jejich оlenТ
ského státu. 

EIB a jiné mezinárodní finanоní instituce, jejichž akcioná҇em je оlenský stát, poskytnou urоeným orgánҝm 
s každou žádostí o platbu kontrolní zprávu. Komisi a urоeným orgánҝm p҇edloží rovnьž výroоní zprávu o auditu 
vypracovanou svými externími auditory. Tьmito oznamovacími povinnostmi nejsou dotоeny oznamovací povinТ
nosti podle оl. 46 odst. 1 a 2 tohoto na҇ízení, vоetnь ve vztahu ke zprávám o provádьní finanоních nástrojҝ. 

Komisi je svь҇ena pravomoc p҇ijmout provádьcí akt týkající se vzorҝ kontrolních zpráv a výroоních zpráv 
o auditu uvedených ve t҇etím pododstavci tohoto odstavce. 

Tento provádьcí akt se p҇ijme poradním postupem podle оl. 150 odst. 2. 

2. Aniž jsou dotоeny оlánek 127 tohoto na҇ízení a оlánek 9 na҇ízení (EU) о. 1306/2013, neprovádьjí subjekty 
odpovьdné za audit programҝ u finanоních nástrojҝ, které provádьjí, audity na úrovni EIB nebo jiných meziТ
národních finanоních institucí, jejichž akcioná҇em je оlenský stát. 

Subjekty odpovьdné za audit programҝ provádьjí audity operací a systémҝ ҇ízení a kontroly na úrovni ostatních 
subjektҝ provádьjících finanоní nástroje v jejich оlenských státech a na úrovni koneоných p҇íjemcҝ, jsou-li splnьny 
podmínky stanovené v odstavci 3 tohoto оlánku. 

Komise mҝže provádьt audity na úrovni subjektҝ uvedených v odstavci 1 tohoto оlánku, pokud dospьje k závьru, 
že je to nezbytné k získání p҇imь҇ené jistoty vzhledem k zjištьným rizikҝm. 

2a. Ve vztahu k finanоním nástrojҝm uvedeným v оl. 38 odst. 1 písm. a) a v оlánku 39, které byly z҇ízeny 
dohodou o financování podepsanou p҇ed 2. srpnem 2018, se odchylnь od odstavcҝ 1 a 2 tohoto оlánku použijí 
pravidla stanovená v tomto оlánku ve znьní platném v okamžiku podpisu dané dohody o financování.“; 

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Do dne 3. listopadu 2018 p҇ijme Komise v souladu s оlánkem 149 akty v p҇enesené pravomoci, kterými 
doplní toto na҇ízení stanovením dalších zvláštních pravidel o ҇ízení a kontrole finanоních nástrojҝ uvedených v оl. 
38 odst. 1 písm. b) a c), o druzích kontrol, které mají provádьt ҇ídící a auditní orgány, o opat҇eních pro uchoТ
vávání podkladҝ a o náležitostech, které mají být doloženy podklady.“; 

c) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„5a. Odchylnь od оl. 143 odst. 4 tohoto na҇ízení a оl. 56 druhého pododstavce na҇ízení (EU) о. 1306/2013 lze 
v operacích zahrnujících finanоní nástroje p҇íspьvek zrušený podle оl. 143 odst. 2 tohoto na҇ízení nebo podle оl. 
56 prvního pododstavce na҇ízení (EU) о. 1306/2013 v dҝsledku jednotlivé nesrovnalosti použít znovu v téže 
operaci za tьchto podmínek: 

a) je-li nesrovnalost, která vede ke zrušení p҇íspьvku, zjištьna na úrovni koneоného p҇íjemce, lze zrušený 
p҇íspьvek použít pouze pro jiné koneоné p҇íjemce v témže finanоním nástroji;
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b) je-li nesrovnalost, která vede ke zrušení p҇íspьvku, zjištьna na úrovni finanоního zprost҇edkovatele ve fondu 
fondҝ, lze zrušený p҇íspьvek použít pouze pro jiné finanоní zprost҇edkovatele. 

Je-li nesrovnalost, která vede ke zrušení p҇íspьvku, zjištьna na úrovni subjektu provádьjícího fondy fondҝ nebo na 
úrovni subjektu provádьjícího finanоní nástroje prost҇ednictvím struktury nezahrnující fond fondҝ, nelze zrušený 
p҇íspьvek použít znovu v téže operaci. 

Je-li finanоní oprava uložena v dҝsledku systematické nesrovnalosti, nelze zrušený p҇íspьvek použít znovu na 
operaci dotоenou touto systematickou nesrovnalostí.“ 

15) нlánek 41 se mьní takto: 

a) v odst. 1 prvním pododstavci se návьtí nahrazuje tímto: 

„1. Pokud jde o finanоní nástroje uvedené v оl. 38 odst. 1 písm. a) a c) a finanоní nástroje uvedené v оl. 38 
odst. 1 písm. b) provádьné v souladu s оl. 38 odst. 4 prvním pododstavcem písm. a), b) a c), jsou v jednotlivých 
fázích podávány žádosti o prҝbьžné platby p҇íspьvkҝ z programu vyplácených na dotyоný finanоní nástroj bьhem 
období zpҝsobilosti stanoveného v оl. 65 odst. 2 (dále jen „období zpҝsobilosti“) v souladu s tьmito podmínkaТ
mi:“; 

b) odstavec se 2 nahrazuje tímto: 

„2. Pokud jde o finanоní nástroje uvedené v оl. 38 odst. 1 písm. b) provádьné v souladu s оl. 38 odst. 4 prvním 
pododstavcem písm. d), zahrnují žádosti o prҝbьžnou platbu a o výplatu koneоného zҝstatku celkovou оástku 
plateb provedených ҇ídícím orgánem za úоelem investice do koneоných p҇íjemcҝ podle оl. 42 odst. 1 prvního 
pododstavce písm. a) a b).“ 

16) нlánek 42 se mьní takto: 

a) v odstavci 3 se první pododstavec nahrazuje tímto: 

„3. V p҇ípadь akciových nástrojҝ zamь҇ených na podniky uvedených v оl. 37 odst. 4, v souvislosti s nimiž byla 
do 31. prosince 2018 podepsána dohoda o financování uvedená v оl. 38 odst. 7 písm. b) a které do konce období 
zpҝsobilosti investovaly alespoѸ 55 % programových prost҇edkҝ vyоlenьných v rámci p҇íslušné dohody o finanТ
cování, je možné omezené оástky plateb investic do koneоných p҇íjemcҝ, které mají být uskuteоѸovány po dobu 
nep҇esahující оty҇i roky po skonоení období zpҝsobilosti, považovat za zpҝsobilé výdaje, pokud jsou vypláceny 
na úоelovь vázaný úоet z҇ízený zvlášғ k tomuto úоelu a za p҇edpokladu, že jsou dodržována pravidla státní 
podpory a splnьny všechny níže uvedené podmínky.“; 

b) v odstavci 5 se první pododstavec nahrazuje tímto: 

„5. Pokud jsou náklady a poplatky na správu uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. d) a v odstavci 2 
tohoto оlánku úоtovány subjektem provádьjícím fond fondҝ nebo subjekty provádьjícími finanоní nástroje podle 
оl. 38 odst. 1 písm. c) a odst. 4 prvního pododstavce písm. a), b) a c), nesmьjí p҇ekroоit prahové hodnoty 
stanovené v aktu v p҇enesené pravomoci uvedeném v odstavci 6 tohoto оlánku. Zatímco správní náklady zahrnují 
položky p҇ímých i nep҇ímých nákladҝ hrazené na základь vykázaných výdajҝ, správní poplatky vycházejí ze 
smluvené ceny za poskytované služby, která byla stanovena v konkurenоním tržním procesu, je-li to relevantní. 
Správní náklady a poplatky musí vycházet z metodiky výpoоtu založené na výkonnosti.“ 

17) Vkládá se nový оlánek, který zní: 

„нlánek 43a 

Rozdílné zacházení s investory 

1. Podpora z fondҝ ESI na finanоní nástroje investované ve prospьch koneоných p҇íjemcҝ a výnosy a jiné p҇íjmy, 
jako jsou úroky, poplatky za záruky, dividendy, kapitálové výnosy nebo jiné p҇íjmy vytvo҇ené tьmito investicemi, 
které mohou být p҇ipsány podpo҇e z ESI fondҝ, lze použít za úоelem rozdílného zacházení s investory pҝsobícími 
podle zásady tržní ekonomiky, jakož i s EIB p҇i využívání záruky EU podle na҇ízení (EU) 2015/1017. Toto rozdílné 
zacházení musí být odҝvodnьno pot҇ebou p҇ilákat doplѸkové soukromé zdroje a poskytnout pákový efekt ve҇ejnému 
financování.
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2. Posouzení uvedená v оl. 37 odst. 2 a оl. 39a odst. 3 zahrnují ve vhodných p҇ípadech posouzení toho, zda a v 
jakém rozsahu je rozdílné zacházení podle odstavce 1 tohoto оlánku zapot҇ebí, nebo popis mechanismu, který se 
použije k urоení toho, zda a v jakém rozsahu je rozdílné zacházení zapot҇ebí. 

3. Rozdílné zacházení nesmí p҇ekroоit míru nezbytnou k vytvo҇ení pobídek pro p҇ilákání doplѸkových soukroТ
mých zdrojҝ. Nesmí p҇ekompenzovat investory pҝsobící podle zásady tržní ekonomiky nebo EIB p҇i využívání 
záruky EU podle na҇ízení (EU) 2015/1017. Sladьní úrokҝ se zajistí p҇imь҇eným sdílením rizik a zisku. 

4. Rozdílným zacházením s investory pҝsobícími podle zásady tržní ekonomiky nejsou dotоena pravidla Unie pro 
státní podporu.“ 

18) V оlánku 44 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„1. Aniž je dotоen оlánek 43a, zdroje vložené zpьt do finanоních nástrojҝ a pocházející z investic nebo z uvolnьní 
prost҇edkҝ vyоlenьných na smlouvy o zárukách, vоetnь kapitálových splátek a výnosҝ a jiných p҇íjmҝ, jako jsou 
úroky, poplatky za záruky, dividendy, kapitálové výnosy nebo jiné p҇íjmy vytvo҇ené investicemi, které mohou být 
p҇ipsány podpo҇e z fondҝ ESI, se až do výše nezbytných оástek a v po҇adí dohodnutém v p҇íslušných dohodách 
o financování použijí znovu k tьmto úоelҝm: 

a) na další investice prost҇ednictvím stejných nebo jiných finanоních nástrojҝ v souladu se specifickými cíli stanoТ
venými v rámci urоité priority; 

b) ke krytí p҇ípadné ztráty nominální hodnoty p҇íspьvku z fondҝ ESI na finanоní nástroj v dҝsledku záporných 
úrokҝ, pokud k ní dojde navzdory aktivní správь pokladny subjekty provádьjícími finanоní nástroje; 

c) k úhradь p҇ípadných vzniklých správních nákladҝ nebo správních poplatkҝ finanоního nástroje.“ 

19) V оl. 46 odst. 2 se první pododstavec mьní takto: 

a) písmeno c) se nahrazuje tímto: 

„c) urоení subjektҝ provádьjících finanоní nástroje a urоení p҇ípadných subjektҝ provádьjících fondy fondҝ, jak je 
uvedeno v оl. 38 odst. 1 písm. a), b) a c);“ 

b) písmena g) a h) se nahrazují tímto: 

„g) úroky a jiné výnosy vzniklé díky podpo҇e z fondҝ ESI poskytnuté finanоnímu nástroji a programové zdroje 
vložené zpьt do finanоních nástrojҝ a pocházející z investic, jak je uvedeno v оláncích 43 a 44, a оástky 
použité na rozdílné zacházení, jak je uvedeno v оlánku 43a; 

h) pokrok p҇i vytvá҇ení p҇edpokládaného pákového efektu investic provedených prost҇ednictvím finanоního 
nástroje;“. 

20) V оlánku 49 se odstavec 4 nahrazuje tímto: 

„4. Monitorovací výbor mҝže ҇ídícímu orgánu sdьlit p҇ipomínky k provádьní programu a jeho hodnocení, vоetnь 
opat҇ení p҇ijatých s cílem snížit administrativní zátьž p҇íjemcҝ. Mҝže rovnьž sdьlit p҇ipomínky k viditelnosti podpory 
z fondҝ ESI a ke zvyšování povьdomí o jejích výsledcích. Monitorovací výbor sleduje opat҇ení p҇ijatá na základь jeho 
p҇ipomínek.“ 

21) V оlánku 51 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„1. Každoroоnь od roku 2016 do roku 2023 vоetnь se uspo҇ádá výroоní p҇ezkumné jednání mezi Komisí 
a každým оlenským státem za úоelem posouzení výkonnosti jednotlivých programҝ s ohledem na výroоní zprávu 
o provádьní programu a na p҇ípadné p҇ipomínky Komise. Na jednání se rovnьž p҇ezkoumají komunikaоní a inforТ
maоní оinnosti v rámci programu, zejména výsledky a úоinnost opat҇ení p҇ijatých s cílem informovat ve҇ejnost 
o výsledcích a p҇idané hodnotь podpory z fondҝ ESI.“ 

22) V оlánku 56 se zrušuje odstavec 5. 

23) V оlánku 57 se odstavec 3 nahrazuje tímto: 

„3. Odstavce 1 a 2 tohoto оlánku se použijí i na p҇íspьvky z EFRR a EZFRV na specifické programy uvedené v оl. 
39 odst. 4 prvním pododstavci písm. b)“. 

24) V оlánku 58 se odstavec 1 mьní takto: 

a) ve druhém pododstavci se slova „s оlánkem 60 finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „s оlánkem 154 finanоního 
na҇ízení“;
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b) ve t҇etím pododstavci se písmeno f) nahrazuje tímto: 

„f) opat҇ení k ší҇ení informací, podpo҇e vytvá҇ení sítí, provádьní komunikaоních оinností se zvláštním zamь҇ením 
na výsledky a p҇idanou hodnotu podpory z fondҝ ESI, zvyšování povьdomí a podpo҇e spolupráce a výmьny 
zkušeností, mimo jiné i s t҇etími zemьmi;“ 

c) оtvrtý pododstavec se nahrazuje tímto: 

„Komise vyоlení nejménь 15 % zdrojҝ uvedených v tomto оlánku na zefektivnьní komunikace s ve҇ejností a úоinТ
nьjší synergie mezi komunikaоními оinnostmi vyvíjenými na podnьt Komise rozší҇ením znalostí o výsledcích, 
zejména prost҇ednictvím úоinnьjšího sbьru, ší҇ení, vyhodnocování a oznamování údajҝ, zvláštь pak zdҝraznьním 
p҇íspьvku fondҝ ESI ke zkvalitѸování života a zvyšování viditelnosti podpory z fondҝ ESI, jakož i zvyšováním 
povьdomí o výsledcích a p҇idané hodnotь takové podpory. V opat҇eních za úоelem informování, komunikace 
a zvyšování viditelnosti výsledkҝ a p҇idané hodnoty podpory z fondҝ ESI, se zvláštním dҝrazem na operace, se 
po uzav҇ení programҝ bude pokraоovat, bude-li to vhodné. Tato opat҇ení p҇ispьjí též k informování o politických 
prioritách Unie navenek, souvisejí-li s obecnými cíli tohoto na҇ízení.“ 

d) doplѸuje se nový pododstavec, který zní: 

„V závislosti na svém úоelu mohou být opat҇ení uvedená v tomto оlánku financována jako operaоní výdaje, nebo 
jako administrativní výdaje.“ 

25) нlánek 59 se mьní takto: 

a) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„1a. Z každého fondu ESI lze podpo҇it operace technické pomoci zpҝsobilé pro podporu z kteréhokoli jiného 
fondu ESI.“; 

b) doplѸuje se nový odstavec, který zní: 

„3. Aniž je dotоen odstavec 2, mohou оlenské státy provádьt opat҇ení uvedená v odstavci 1 p҇ímým zadáním 
zakázky: 

a) EIB; 

b) mezinárodní finanоní instituci, jejímž akcioná҇em je оlenský stát; 

c) bance nebo instituci ve ve҇ejném vlastnictví uvedeným v оl. 38 odst. 4 prvním pododstavci písm. b) bodь iii).“ 

26) нlánek 61 se mьní takto: 

a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: 

„1. Tento оlánek se vztahuje na operace, které po dokonоení vytvá҇ejí оistý p҇íjem. Pro úоely tohoto оlánku se 
„оistým p҇íjmem“ rozumьjí p҇ítoky penьžních prost҇edkҝ p҇ímo od uživatelҝ zboží nebo služeb, které jsou 
poskytovány v rámci operace, nap҇íklad poplatky hrazené p҇ímo uživateli za využívání infrastruktury, prodej 
nebo pronájem pozemkҝ оi budov nebo platby za služby po odeоtení veškerých provozních nákladҝ a reproТ
dukоních nákladҝ za҇ízení s krátkou životností vzniklých bьhem p҇íslušného období. Úspory provozních nákladҝ 
dosažené prost҇ednictvím operace, s výjimkou úspor, jež jsou dҝsledkem zavádьní opat҇ení v oblasti energetické 
úоinnosti, se považují za оistý p҇íjem, nejsou-li kompenzovány rovnocenným snížením provozních dotací.“; 

b) v odst. 3 prvním pododstavci se vkládá nové písmeno, které zní: 

„aa) použití paušální procentní sazby оistých p҇íjmҝ stanovené оlenským státem pro sektor nebo subsektor, na 
který se nevztahuje písmeno a). P҇ed použitím paušální sazby p҇íslušný auditní orgán ovь҇í, zda byla 
stanovena p҇imь҇enou, spravedlivou a ovь҇itelnou metodou založenou na údajích z minulých let nebo 
objektivních kritériích;“ 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto: 

„5. Alternativnь k použití metod uvedených v odstavci 3 tohoto оlánku se maximální míra spolufinancování 
uvedená v оl. 60 odst. 1 mҝže na žádost оlenského státu snížit v p҇ípadь priority nebo opat҇ení, u nichž by se na 
všechny podporované operace mohla uplatnit jednotná paušální sazba podle odst. 3 prvního pododstavce písm. a) 
tohoto оlánku. Toto snížení musí odpovídat nejménь souоinu maximální míry spolufinancování ze strany Unie, 
jež vyplývá z pravidel pro daný fond, a p҇íslušné paušální sazby uvedené ve zmínьném písmeni.“;
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d) v odst. 7 prvním pododstavci se písmeno h) nahrazuje tímto: 

„h) operace, pro nьž jsou оástky nebo sazby podpory stanoveny v p҇íloze II na҇ízení o EZFRV nebo v na҇ízení 
o ENRF.“; 

e) odstavec 8 se nahrazuje tímto: 

„8. Odstavce 1 až 6 se navíc nevztahují na operace, u nichž podpora v rámci programu p҇edstavuje státní 
podporu.“ 

27) нlánek 65 se mьní takto: 

a) v odstavci 8 se t҇etí pododstavec mьní takto: 

i) písmeno h) se nahrazuje tímto: 

„h) operace, pro nьž jsou оástky nebo sazby podpory stanoveny v p҇íloze II na҇ízení o EZFRV nebo v na҇ízení 
o ENRF, s výjimkou operací, u nichž na҇ízení o ENRF odkazuje na tento odstavec, nebo“; 

ii) písmeno i) se nahrazuje tímto: 

„i) operace, u nichž celkové zpҝsobilé náklady nep҇esahují 100 000 EUR.“; 

b) odstavec 11 se nahrazuje tímto: 

„11. Operace mҝže získat podporu z jednoho nebo více fondҝ ESI nebo z jednoho оi více programҝ a z jiných 
nástrojҝ Unie za p҇edpokladu, že výdaje uvedené v žádosti o platbu pro nьkterý z fondҝ ESI nejsou uplatѸovány 
v žádosti o podporu z jiného fondu nebo nástroje Unie, ani v žádosti o podporu z téhož fondu v rámci jiného 
programu. Výše výdajҝ uvedených v žádosti o platbu z fondu ESI lze pro každý fond ESI a pro dotоený program 
оi dotоené programy vypoоítat na pomьrném základь v souladu s dokumentem, v nьmž jsou stanoveny podmínky 
podpory.“ 

28) нlánek 67 se mьní takto: 

a) odstavec 1 se mьní takto: 

i) písmeno c) se nahrazuje tímto: 

„c) jednorázové оástky;“ 

ii) doplѸuje se nové písmeno, které zní: 

„e) financování, které není spojeno s náklady p҇íslušných operací, nýbrž je založeno na splnьní podmínek 
týkajících se dosažení pokroku p҇i provádьní programҝ nebo plnьní jejich cílҝ, jak je uvedeno v aktu 
v p҇enesené pravomoci p҇ijatém podle odstavce 5a.“; 

iii) doplѸuje se nový pododstavec, který zní: 

„U formy financování uvedené v prvním pododstavci písm. e) se audit zamь҇í výhradnь na ovь҇ení toho, zda 
byly splnьny podmínky úhrady výdajҝ.“; 

b) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„2a. U operace nebo projektu, na nьž se nevztahuje první vьta odstavce 4 a kterým je poskytována podpora 
z EFRR a ESF, mají granty a vratná pomoc, u nichž podpora z ve҇ejných zdrojҝ nep҇esáhne 100 000 EUR, podobu 
standardních stupnic jednotkových nákladҝ, jednorázových оástek nebo paušálních sazeb, s výjimkou operací, 
kterým je poskytována podpora v rámci státní podpory, která nep҇edstavuje podporu de minimis. 

Je-li použito paušální financování, lze kategorie nákladҝ, na nьž je uplatnьna, proplatit v souladu s odst. 1 prvním 
pododstavcem písm. a). 

U operací podporovaných z EZFRV, EFRR nebo ESF, u nichž je použita paušální sazba uvedená v оl. 68b odst. 1, 
lze p҇íspьvky a platy vyplacené úоastníkҝm proplatit v souladu s odst. 1 prvním pododstavcem písm. a) tohoto 
оlánku. 

Na tento odstavec se vztahují p҇echodná ustanovení obsažená v оl. 152 odst. 7.“;
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c) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. Pokud se operace nebo projekt, který je souоástí operace, provádí výhradnь prost҇ednictvím zadávání 
ve҇ejných zakázek na stavební práce, zboží nebo služby, použije se pouze odst. 1 první pododstavec písm. a) 
a e). Je-li zadávání ve҇ejných zakázek v rámci operace nebo projektu, který tvo҇í souоást operace, omezeno na 
urоité kategorie nákladҝ, lze na celou operaci nebo celý projekt, který tvo҇í souоást operace, použít všechny 
možnosti uvedené v odstavci 1.“; 

d) odstavec 5 se mьní takto: 

i) písmeno a) se nahrazuje tímto: 

„a) p҇imь҇enými, spravedlivými a ovь҇itelnými metodami výpoоtu založenými na: 

i) statistických údajích, jiných objektivních informacích nebo odborném posudku; 

ii) ovь҇ených údajích jednotlivých p҇íjemcҝ z minulých let, nebo 

iii) použití obvyklých postupҝ úоtování nákladҝ jednotlivých p҇íjemcҝ;“ 

ii) vkládá se nové písmeno, které zní: 

„aa) pokud podpora z ve҇ejných zdrojҝ nep҇esahuje 100 000 EUR, návrhem rozpoоtu sestaveným p҇ípad od 
p҇ípadu a p҇edem schváleným ҇ídícím orgánem nebo, v p҇ípadь EZFRV, orgánem odpovьdným za výbьr 
operací;“ 

e) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„5a. Komisi je svь҇ena pravomoc p҇ijímat akty v p҇enesené pravomoci v souladu s оlánkem 149 doplѸující toto 
na҇ízení, pokud jde o stanovení standardních stupnic jednotkových nákladҝ nebo paušálního financování podle 
odst. 1 prvního pododstavce písm. b) a d) tohoto оlánku, související metody uvedené v odst. 5 písm. a) tohoto 
оlánku a formy podpory podle odst. 1 prvního pododstavce písm. e) tohoto оlánku, stanovením podrobných 
podmínek financování a jejich uplatѸování.“ 

29) нlánek 68 se nahrazuje tímto: 

„нlánek 68 

Paušální financování nep ímých náklad  týkajících se grant  a vratné pomoci 

Pokud provádьní operace vede ke vzniku nep҇ímých nákladҝ, lze je vypoоítat prost҇ednictvím jedné z následujících 
paušálních sazeb: 

a) paušální sazbou až do výše 25 % zpҝsobilých p҇ímých nákladҝ za p҇edpokladu, že se tato sazba vypoоte 
p҇imь҇enou, spravedlivou a ovь҇itelnou metodou výpoоtu nebo metodou, která se v režimech pro granty finanТ
cované výhradnь оlenským státem uplatѸuje na obdobný druh operace a p҇íjemce; 

b) paušální sazbou až do výše 15 % zpҝsobilých p҇ímých nákladҝ na zamьstnance, aniž оlenský stát musel provést 
výpoоet ke stanovení použitelné sazby; 

c) paušál sazbou zpҝsobilých p҇ímých nákladҝ na základь stávajících metod a odpovídajících sazeb platných v poliТ
tikách Unie pro obdobný druh operace a p҇íjemce. 

Komisi je svь҇ena pravomoc p҇ijímat akty v p҇enesené pravomoci v souladu s оlánkem 149, kterými se doplѸují 
ustanovení o paušální sazbь a souvisejících metodách obsažená v prvním pododstavci písm. c) tohoto odstavce.“ 

30) Vkládají se nové оlánky, které znьjí: 

„нlánek 68a 

Náklady na zam stnance týkající se grant  a vratné pomoci 

1. P҇ímé náklady na zamьstnance v rámci operace lze vypoоítat paušální sazbou až do výše 20 % jiných p҇ímých 
nákladҝ, než jsou náklady na zamьstnance v rámci operace. нlenské státy nemusí ke stanovení použitelné sazby 
provést výpoоet za p҇edpokladu, že p҇ímé náklady v rámci operace nezahrnují ve҇ejné zakázky na stavební práce, 
které p҇ekraоují prahové hodnoty stanovené v оl. 4 písm. a) smьrnice 2014/24/EU.
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2. Pro úоely stanovení nákladҝ na zamьstnance mҝže být hodinová sazba vypoоtena tak, že se poslední doložené 
roоní hrubé mzdové náklady vydьlí 1 720 hodinami v p҇ípadь osob pracujících na plný úvazek, nebo odpovídající 
pomьrnou оástí 1 720 hodin v p҇ípadь osob pracujících na оásteоný úvazek. 

3. P҇i použití hodinové sazby v souladu s odstavcem 2 nesmí celkový poоet hodin vykázaných na osobu v daném 
roce p҇ekroоit poоet hodin použitých k výpoоtu této hodinové sazby. 

První pododstavec se v programech v rámci cíle Evropská územní spolupráce nepoužije pro náklady na zamьstnance 
týkající se osob, které na operaci pracují na оásteоný úvazek. 

4. Pokud roоní hrubé mzdové náklady nejsou k dispozici, lze je odvodit z dostupných doložených hrubých 
mzdových nákladҝ nebo z pracovní smlouvy s náležitou úpravou pro období dvanácti mьsícҝ. 

5. Náklady na zamьstnance vztahující se k osobám, které pracují na dané operaci na оásteоný úvazek, lze 
vypoоítat jako pevnь stanovený procentní podíl hrubých mzdových nákladҝ v souladu s pevnь stanoveným 
procentním podílem doby odpracované na operaci za mьsíc, bez povinnosti zavést zvláštní systém zaznamenávání 
pracovní doby. Zamьstnavatel vydá zamьstnancҝm doklad uvádьjící tento pevnь stanovený procentní podíl. 

нlánek 68b 

Paušální financování jiných náklad  než náklad  na zam stnance 

1. Paušální sazbu až do výše 40 % zpҝsobilých p҇ímých nákladҝ na zamьstnance lze použít ke krytí zbývajících 
zpҝsobilých nákladҝ operace, aniž by оlenský stát musel provést výpoоet ke stanovení použitelné sazby. 

U operací podporovaných z ESF, EFRR nebo EZFRV se platy a p҇íspьvky vyplacené úоastníkҝm považují za 
dodateоné zpҝsobilé náklady nezahrnuté do paušální sazby. 

2. Paušální sazba uvedená v odstavci 1 se nepoužije na náklady na zamьstnance vypoоítané na základь paušální 
sazby.“ 

31) нlánek 70 se nahrazuje tímto: 

„нlánek 70 

Zp sobilost operací podle místa 

1. S výhradou odchylek uvedených v odstavci 2 a v pravidlech pro daný fond musí operace podporované z fondҝ 
ESI probíhat v programové oblasti. 

Operace týkající se poskytování služeb obоanҝm nebo podnikҝm, které pokrývají celé území оlenského státu, se 
považují za operace probíhající ve všech programových oblastech v daném оlenském státь. V tьchto p҇ípadech se 
výdaje dotоeným programovým oblastem p҇idьlí pomьrnь na základь objektivních kritérií. 

Druhý pododstavec tohoto odstavce se nepoužije na celostátní program uvedený v оl. 6 odst. 2 na҇ízení (EU) 
о. 1305/2013 ani na konkrétní program pro z҇ízení a provoz celostátní sítь pro venkov uvedený v оl. 54 odst. 1 
uvedeného na҇ízení. 

2. ҆ídící orgán mҝže p҇ipustit, aby se operace provádьla mimo programovou oblast, ale uvnit҇ Unie, jsou-li 
splnьny všechny tyto podmínky: 

a) operace je prospьšná pro programovou oblast; 

b) celková оástka z EFRR, Fondu soudržnosti, EZFRV nebo ENRF p҇idьlená v rámci programu na operace mimo 
programovou oblast nep҇esáhne 15 % podpory z EFRR, Fondu soudržnosti, EZFRV nebo ENRF na úrovni priority 
v dobь p҇ijetí programu; 

c) monitorovací výbor dal k dotyоné operaci nebo druhu operace souhlas; 

d) povinnosti orgánҝ programu v oblasti ҇ízení, kontroly a auditu týkající se dotyоné operace plní orgány odpovьdné 
za program, v jehož rámci je daná operace podporována, nebo orgány programu uzav҇ou dohody s orgány 
v oblasti, ve které je operace provádьna. 

Pokud jsou operace financované z fondҝ a ENRF provádьny mimo programovou oblast v souladu s tímto odstavcem 
a mají p҇ínosy v programové oblasti i mimo ni, p҇idьlí se výdaje tьmto oblastem pomьrnь na základь objektivních 
kritérií.
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Pokud se operace týkají tematického cíle uvedeného v оl. 9 prvním pododstavci bodь 1 a jsou provádьny mimo 
území оlenského státu, avšak uvnit҇ Unie, použije se pouze první pododstavec písm. b) a d) tohoto odstavce. 

3. U operací týkajících se technické pomoci nebo informaоních, komunikaоních a zviditelѸujících opat҇ení a proТ
pagaоních оinností a u operací týkajících se tematického cíle uvedeného v оl. 9 prvním pododstavci bodь 1 mohou 
být výdaje vynaloženy mimo Unii, pokud jsou nezbytné pro uspokojivé provedení operace. 

4. Odstavce 1, 2 a 3 se nepoužijí na programy v rámci cíle Evropská územní spolupráce. Odstavce 2 a 3 se 
nepoužijí na operace podporované z ESF.“ 

32) V оlánku 71 se odstavec 4 nahrazuje tímto: 

„4. Odstavce 1, 2 a 3 tohoto оlánku se nevztahují na p҇íspьvky poskytnuté na finanоní nástroje nebo jejich 
prost҇ednictvím na nákup na leasing podle оl. 45 odst. 2 písm. b) na҇ízení (EU) о. 1305/2013 nebo na operaci, 
u níž dojde k zastavení výrobní оinnosti v dҝsledku nepodvodného úpadku.“ 

33) нlánek 75 se mьní takto: 

a) v odstavci 1 se slova „s оl. 59 odst. 5 finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „s оl. 63 odst. 5, 6 a 7 finanоního 
na҇ízení“; 

b) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„2a. Komise poskytne p҇íslušnému vnitrostátnímu orgánu: 

a) do t҇í mьsícҝ od dokonоení auditu nebo kontroly na místь návrh zprávy o auditu týkající se tohoto auditu 
nebo kontroly; 

b) do t҇í mьsícҝ ode dne, kdy byla obdržena úplná odpovьр p҇íslušného vnitrostátního orgánu na návrh zprávy 
o auditu týkající se auditu nebo kontroly provedených na místь, závьreоnou zprávu o auditu. 

Zprávy uvedené v prvním pododstavci písm. a) a b) musí být ve lhҝtách stanovených v uvedených písmenech 
zp҇ístupnьny alespoѸ v jednom z ú҇edních jazykҝ orgánҝ Unie. 

Lhҝta stanovená v prvním pododstavci písm. a) nezahrnuje období, které zaоíná dnem následujícím po dni, kdy 
Komise zaslala žádost o dodateоné informace оlenskému státu, a trvá do dne, kdy na ni оlenský stát odpoví. 

Tento odstavec se nepoužije na EZFRV.“ 

34) V оl. 76 druhém pododstavci se slova „ve smyslu оl. 84 odst. 2 finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „ve smyslu оl. 
110 odst. 1 finanоního na҇ízení“. 

35) V оl. 79 odst. 2 se slova „s оl. 68 odst. 3 finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „s оl. 82 odst. 2 finanоního na҇ízení“. 

36) V оl. 83 odst. 1 prvním pododstavci písm. c) se slova „podle оl. 59 odst. 5 finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy 
„podle оl. 63 odst. 5, 6 a 7 finanоního na҇ízení“. 

37) V оlánku 84 se slova „s оl. 59 odst. 6 finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „s оl. 63 odst. 8 finanоního na҇ízení“. 

38) V оlánku 98 se odstavec 2 nahrazuje tímto: 

„2. Z EFRR a ESF lze doplѸkovým zpҝsobem a v limitu 10 % finanоních prost҇edkҝ poskytovaných Unií na 
každou prioritní osu operaоního programu financovat tu оást operace, jejíž náklady jsou zpҝsobilé pro poskytnutí 
podpory z jiných fondҝ na základь pravidel uplatѸovaných na daný fond, za p҇edpokladu, že tyto náklady jsou 
nezbytné k uspokojivému provedení operace a p҇ímo s ní souvisejí.“ 

39) нlánek 102 se mьní takto: 

a) odstavec 6 se nahrazuje tímto: 

„6. Výdaje spojené s velkým projektem mohou být zahrnuty do žádosti o platbu po p҇edložení ke schválení 
uvedeném v odstavci 2. Pokud Komise velký projekt vybraný ҇ídícím orgánem neschválí, výkaz výdajҝ se po 
stažení žádosti оlenským státem nebo po p҇ijetí rozhodnutí Komise odpovídajícím zpҝsobem upraví.“;
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b) doplѸuje se nový odstavec, který zní: 

„7. Je-li velký projekt posouzen nezávislými odborníky podle odstavce 1 tohoto оlánku, mohou být výdaje, jež 
se ho týkají, zahrnuty do žádosti o platbu poté, co ҇ídící orgán Komisi informoval o poskytnutí informací 
vyžadovaných podle оlánku 101 nezávislým odborníkҝm. 

Do šesti mьsícҝ ode dne poskytnutí uvedených informací nezávislým odborníkҝm musí být doruоen nezávislý 
p҇ezkum kvality. 

Odpovídající výdaje se odejmou a výkaz výdajҝ se odpovídajícím zpҝsobem upraví v tьchto p҇ípadech: 

a) pokud nezávislý p҇ezkum kvality není poskytnut Komisi do t҇í mьsícҝ po uplynutí lhҝty uvedené v druhém 
pododstavci; 

b) pokud оlenský stát poskytnuté informace stáhne, nebo 

c) pokud je p҇íslušný posudek záporný.“ 

40) V оlánku 104 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto: 

„2. Výdaje z ve҇ejných zdrojҝ p҇idьlené na spoleоný akоní plán musí оinit nejménь 5 000 000 EUR nebo 5 % 
podpory z ve҇ejných zdrojҝ p҇idьlené v rámci operaоního programu nebo jednoho z programҝ poskytujících p҇íspьТ
vek, podle toho, která z obou оástek je nižší. 

3. Odstavec 2 se nepoužije na operace, jež obdržely podporu z Iniciativy na podporu zamьstnanosti mladých lidí, 
na první spoleоný akоní plán p҇edložený оlenským státem v rámci cíle Investice pro rҝst a zamьstnanost ani na první 
spoleоný akоní plán p҇edložený programem v rámci cíle Evropská územní spolupráce.“ 

41) V оl. 105 odst. 2 se zrušuje druhá vьta. 

42) V оlánku 106 se první pododstavec mьní takto: 

a) bod 1 se nahrazuje tímto: 

„1) popis cílҝ spoleоného akоního plánu a jeho p҇ispьní k cílҝm programu nebo p҇íslušným doporuоením pro 
jednotlivé zemь a hlavním smьrҝm hospodá҇ských politik оlenských státҝ a Unie podle оl. 121 odst. 2 
Smlouvy o fungování EU a p҇íslušným doporuоením Rady, ke kterým mají оlenské státy podle оl. 148 
odst. 4 Smlouvy o fungování EU p҇ihlédnout ve svých politikách zamьstnanosti;“ 

b) bod 2 se zrušuje; 

c) bod 3 se nahrazuje tímto: 

„3) popis plánovaných projektҝ nebo typҝ projektҝ spolu s p҇ípadnými milníky a cíle pro výstupy a výsledky 
spojené s p҇ípadnými spoleоnými ukazateli podle prioritních os;“ 

d) body 6, 7 a 8 se nahrazují tímto: 

„6) potvrzení, že bude p҇ispívat k p҇ístupu prosazujícímu rovnost žen a mužҝ, jak je stanoveno v p҇íslušném 
programu оi dohodь o partnerství; 

7) potvrzení, že bude p҇ispívat k p҇ístupu v oblasti udržitelného rozvoje, jak je stanoveno v p҇íslušném 
programu оi dohodь o partnerství; 

8) provádьcí ustanovení k nьmu, vоetnь: 

a) informací o výbьru spoleоného akоního plánu ҇ídícím orgánem v souladu s оl. 125 odst. 3; 

b) ujednání o ҇ízení spoleоného akоního plánu v souladu s оlánkem 108; 

c) ujednání o monitorování a hodnocení spoleоného akоního plánu, vоetnь ujednání o zajištьní kvality, shroТ
mažрování a uchovávání údajҝ o dosahování milníkҝ, výstupҝ a výsledkҝ;“ 

e) bod 9 se mьní takto: 

i) písmeno a) se nahrazuje tímto: 

„a) nákladҝ na dosahování stanovených milníkҝ a cílҝ pro výstupy a výsledky, v p҇ípadь standardní stupnice 
jednotkových nákladҝ a paušální оástky na základь metod uvedených v оl. 67 odst. 5 tohoto na҇ízení 
a оlánku 14 na҇ízení o ESF;“ 

ii) písmeno b) se zrušuje.
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43) V оlánku 107 se odstavec 3 nahrazuje tímto: 

„3. V rozhodnutí podle odstavce 2 se uvede p҇íjemce a cíle spoleоného akоního plánu, p҇ípadné milníky a cíle pro 
výstupy a výsledky, náklady na dosažení tьchto milníkҝ a cílҝ pro výsledky a výstupy a plán financování pro jednoТ
tlivé operaоní programy a prioritní osy, vоetnь celkové zpҝsobilé оástky a оástky výdajҝ z ve҇ejných zdrojҝ, období 
provádьní spoleоného akоního plánu a p҇ípadnь zemьpisného pokrytí a cílových skupin spoleоného akоního plánu.“ 

44) V оl. 108 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: 

„1. нlenský stát nebo ҇ídící orgán ustaví ҇ídící výbor pro spoleоný akоní plán, který mҝže být odlišný od 
monitorovacího výboru pro p҇íslušné operaоní programy. ҆ídící výbor se schází nejménь dvakrát roоnь a podává 
zprávu ҇ídícímu orgánu. ҆ídící orgán p҇ípadnь informuje p҇íslušný monitorovací výbor o výsledcích práce ҇ídícího 
výboru a o pokroku v provádьní spoleоného akоního plánu v souladu s оl. 110 odst. 1 písm. e) a оl. 125 odst. 2 
písm. a).“ 

45) V оl. 109 odst. 1 se zrušuje druhá vьta. 

46) нlánek 110 se mьní takto: 

a) v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto: 

„c) provádьní komunikaоní strategie, vоetnь informaоních a komunikaоních opat҇ení a opat҇ení zvyšujících vidiТ
telnost fondҝ;“ 

b) v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto: 

„a) uplatѸovanou metodiku a kritéria výbьru operací, nejsou-li tato kritéria schválena místními akоními skupinami 
v souladu s оl. 34 odst. 3 písm. c);“. 

47) нlánek 114 se mьní takto: 

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. ҆ídící orgán nebo оlenský stát vypracuje pro jeden nebo více operaоních programҝ plán hodnocení. Plán 
hodnocení se p҇edloží monitorovacímu výboru do jednoho roku po p҇ijetí operaоního programu. V p҇ípadь 
specializovaných programҝ uvedených v оl. 39 odst. 4 prvním pododstavci písm. b), které byly p҇ijaty p҇ed 
2. srpnem 2018, se plán hodnocení p҇edloží monitorovacímu výboru do jednoho roku po uvedeném dni.“; 

b) odstavec 4 se zrušuje. 

48) Název kapitoly II hlavy III оásti t҇etí se nahrazuje tímto: 

„Informace, komunikace a viditelnost“. 

49) нlánek 115 se mьní takto: 

a) nadpis se nahrazuje tímto: 

„Informace, komunikace a viditelnost“; 

b) v odstavci 1 se písmeno d) nahrazuje tímto: 

„d) informování obоanҝ Unie o úloze a úspьších politiky soudržnosti a fondҝ prost҇ednictvím opat҇ení zviditelТ 
Ѹujících výsledky a dopady dohod o partnerství, operaоních programҝ a operací.“; 

c) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 

„3. Podrobná pravidla týkající se informování, komunikace a viditelnosti pro ve҇ejnost a informaоních opat҇ení 
pro potenciální p҇íjemce a pro p҇íjemce jsou stanovena v p҇íloze XII.“ 

50) V оlánku 116 se odstavec 3 nahrazuje tímto: 

„3. Odchylnь od odst. 2 t҇etího pododstavce tohoto оlánku ҇ídící orgán informuje p҇íslušný monitorovací výbor 
nebo výbory nejménь jednou roоnь o pokroku p҇i provádьní komunikaоní strategie uvedené v оl. 110 odst. 1 písm. 
c) a o své analýze výsledkҝ jejího provádьní, jakož i o informaоních a komunikaоních оinnostech a opat҇eních 
zviditelѸujících fondy, jež jsou plánovány na nadcházející rok. Monitorovací výbor vydá stanovisko k plánovaným 
оinnostem a opat҇ením na nadcházející rok, vоetnь zpҝsobҝ, jak zvýšit úоinnost komunikaоních оinností zamь҇ených 
na ve҇ejnost.“
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51) V оlánku 117 se odstavec 4 nahrazuje tímto: 

„4. Komise z҇izuje unijní sítь tvo҇ené оleny jmenovanými оlenskými státy, aby byla zajištьna výmьna informací 
o výsledcích provádьní komunikaоních strategií, výmьna zkušeností s provádьním informaоních a komunikaоních 
opat҇ení a výmьna osvьdоených postupҝ a umožnilo se spoleоné plánování nebo koordinace komunikaоních оinností 
mezi оlenskými státy navzájem a s Komisí, je-li to vhodné. Sítь nejménь jednou roоnь projednají a posoudí úоinnost 
informaоních a komunikaоních opat҇ení a navrhnou doporuоení s cílem posílit dosah a dopad komunikaоních 
оinností, jakož i zvýšit povьdomí o výsledcích a p҇idané hodnotь tьchto оinností.“ 

52) нlánek 119 se mьní takto: 

a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto: 

„1. Výše p҇ídьlҝ z fondҝ na technickou pomoc v оlenském státь je omezena na 4 % z celkové výše prost҇edkҝ 
fondҝ p҇idьlených na operaоní programy v rámci cíle Investice pro rҝst a zamьstnanost.“; 

b) v odstavci 2 se zrušuje první vьta; 

c) odstavec 4 se nahrazuje tímto: 

„4. V p҇ípadь strukturálních fondҝ, kdy jsou p҇ídьly uvedené v odstavci 1 použity na podporu operací techТ
nické pomoci vztahujících se na více než jednu kategorii regionҝ, mҝže být výdaj související s tьmito operacemi 
uskuteоnьn v rámci prioritní osy spojující rҝzné kategorie regionҝ a p҇idьlen na pomьrném základь s ohledem na 
p҇íslušné p҇ídьly pro jednotlivé kategorie regionҝ operaоního programu nebo s ohledem na p҇ídьl v každé 
kategorii regionҝ jako podíl z celkového p҇ídьlu pro оlenský stát.“; 

d) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„5a. Posouzení, zda byly dodrženy procentní podíly, se provede v dobь p҇ijetí operaоního programu.“ 

53) V оl. 122 odst. 2 se оtvrtý pododstavec nahrazuje tímto: 

„Nelze-li оástky neoprávnьnь vyplacené p҇íjemci na urоitou operaci získat zpьt v dҝsledku pochybení nebo nedbalosti 
оlenského státu, zodpovídá za uhrazení dotоených оástek zpьt do rozpoоtu Unie оlenský stát. нlenské státy se mohou 
rozhodnout nevymáhat od p҇íjemce neoprávnьnь vyplacenou оástku p҇íspьvku z fondҝ, pokud nep҇esahuje 
250 EUR, bez zahrnutí úroku, na urоitou operaci v daném úоetním roce.“ 

54) V оl. 123 odst. 5 se první pododstavec nahrazuje tímto: 

„5. Za p҇edpokladu, že se jedná o fondy nebo o ENRF a že je dodržena zásada oddьlení funkcí, mohou být ҇ídící 
orgán, p҇ípadný certifikaоní orgán a auditní orgán souоástí stejného orgánu ve҇ejné správy nebo ve҇ejného subjektu.“ 

55) нlánek 125 se mьní takto: 

a) v odstavci 3 se písmeno c) nahrazuje tímto: 

„c) zajišғuje, aby byl p҇íjemci poskytnut dokument, který stanoví podmínky podpory pro každou operaci, vоetnь 
zvláštních požadavkҝ týkajících se produktҝ nebo služeb, jež mají být dodány v rámci operace, plánu finanТ
cování a lhҝty pro provedení, jakož i požadavky na informování, komunikaci a viditelnost;“ 

b) v odstavci 4 se první pododstavec mьní takto: 

i) písmeno a) se nahrazuje tímto: 

„a) ovь҇uje, že spolufinancované produkty a služby byly dodány a že operace je v souladu s použitelným 
právem, operaоním programem a podmínkami podpory operace, a 

i) mají-li být uhrazeny náklady podle оl. 67 odst. 1 prvního pododstavce písm. a), že byla zaplacena 
оástka výdajҝ vykázaných p҇íjemcem ve vztahu k tьmto nákladҝm; 

ii) mají-li být uhrazeny náklady podle оl. 67 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) až e), že byly splnьny 
podmínky pro úhradu výdajҝ p҇íjemci;“
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ii) v písmenu e) se slova „podle оl. 59 odst. 5 písm. a) a b) finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „podle оl. 63 odst. 
5 písm. a) a b) a odst. 6 a 7 finanоního na҇ízení“. 

56) V оl. 126 písm. b) se slova „v оl. 59 odst. 5 písm. a) finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „v оl. 63 odst. 5 písm. a) 
a odst. 6 finanоního na҇ízení“. 

57) нlánek 127 se mьní takto: 

a) v odst. 1 t҇etím pododstavci se slova „podle оl. 59 odst. 5 druhého pododstavce finanоního na҇ízení“ nahrazují 
slovy „podle оl. 63 odst. 7 finanоního na҇ízení“; 

b) v odst. 5 prvním pododstavci písm. a) se slova „s оl. 59 odst. 5 druhým pododstavcem finanоního na҇ízení“ 
nahrazují slovy „s оl. 63 odst. 7 finanоního na҇ízení“. 

58) нlánek 131 se nahrazuje tímto: 

„нlánek 131 

Žádosti o platbu 

1. Žádosti o platbu musí pro každou prioritu obsahovat: 

a) celkovou výši zpҝsobilých výdajҝ, které vznikly p҇íjemci a byly zaplaceny p҇i provádьní operací, zanesenou 
v úоetním systému certifikaоního orgánu; 

b) celkovou výši výdajҝ z ve҇ejných zdrojҝ, které vznikly p҇i provádьní operací, zanesenou v úоetním systému 
certifikaоního orgánu. 

Pokud jde o оástky, které mají být zahrnuty do žádostí o platbu pro formu podpory uvedenou v оl. 67 odst. 1 
prvním pododstavci písm. e), musí žádosti o platbu obsahovat náležitosti uvedené v aktech v p҇enesené pravomoci 
p҇ijatých v souladu s оl. 67 odst. 5a a používat vzor žádosti o platbu stanovený v provádьcích aktech p҇ijatých 
v souladu s odstavcem 6 tohoto оlánku. 

2. Zpҝsobilé výdaje zahrnuté v žádosti o platbu musí být doloženy fakturami s potvrzením o zaplacení nebo 
úоetními doklady stejné dҝkazní hodnoty, kromь forem podpory podle оl. 67 prvního pododstavce odst. 1 písm. 
b) až e) tohoto na҇ízení, оlánkҝ 68, 68a a 68b tohoto na҇ízení, оl. 69 odst. 1 a оlánku 109 tohoto na҇ízení a podle 
оlánku 14 na҇ízení o ESF. Pro tyto formy podpory se оástky zahrnuté v žádosti o platbu rovnají nákladҝm vypoоТ
teným na p҇íslušném použitelném základь. 

3. V p҇ípadь státní podpory je ve҇ejným p҇íspьvkem odpovídajícím výdajҝm zahrnutým do žádosti o platbu buр 
p҇íspьvek, který subjekt poskytující podporu vyplatil p҇íjemcҝm, nebo pokud оlenské státy rozhodly, že p҇íjemcem je 
subjekt poskytující podporu podle оl. 2 bodu 10 písm. a), p҇íspьvek, který p҇íjemce vyplatil subjektu, který podporu 
dostává. 

4. Odchylnь od odstavce 1 tohoto оlánku mҝže žádost o platbu v p҇ípadь státní podpory zahrnovat zálohy, které 
p҇íjemci vyplatil subjekt poskytující podporu, nebo pokud оlenské státy rozhodly, že p҇íjemcem je subjekt poskytující 
podporu podle оl. 2 bodu 10 písm. a), zálohy, které vyplatil p҇íjemce subjektu, který podporu dostává, splѸují-li 
dotоené zálohy všechny tyto podmínky: 

a) jsou p҇edmьtem záruky poskytnuté bankou nebo jinou finanоní institucí usazenou v p҇íslušném оlenském státь 
nebo se na nь vztahuje nástroj poskytnutý jako záruka ve҇ejným subjektem nebo p҇íslušným оlenským státem; 

b) nep҇esahují 40 % celkové výše podpory, která má být poskytnuta p҇íjemci na danou operaci, nebo pokud оlenské 
státy rozhodly, že p҇íjemcem je subjekt poskytující podporu podle оl. 2 bodu 10 písm. a), celkové výše podpory, 
jež má být poskytnuta subjektu, který podporu dostává, jakožto souоást dané operace; 

c) jsou kryty výdaji placenými p҇íjemci, nebo, pokud оlenské státy rozhodly, že p҇íjemcem je subjekt poskytující 
podporu podle оl. 2 bodu 10 písm. a), výdaji placenými subjektem, který podporu dostává, p҇i provádьní dané 
operace a doloženy fakturami s potvrzením o zaplacení nebo úоetními doklady stejné dҝkazní hodnoty do t҇í let 
od roku vyplacení zálohy nebo do 31. prosince 2023, podle toho, co nastane d҇íve. 

Nejsou-li splnьny podmínky stanovené v prvním pododstavci písm. c), p҇íští žádost o platbu se odpovídajícím 
zpҝsobem opraví.
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5. V každé žádosti o platbu, která zahrnuje zálohy typu uvedeného v odstavci 4 tohoto оlánku, se oddьlenь uvede: 

a) celková оástka vyplacená z operaоního programu jakožto zálohy; 

b) оástka pokrytá do t҇í let od roku vyplacení zálohy v souladu s odst. 4 prvním pododstavcem písm. c) výdaji, které 
zaplatili p҇íjemci nebo, pokud оlenské státy rozhodly, že p҇íjemcem je subjekt poskytující podporu podle оl. 2 
bodu 10 písm. a), výdaji, které zaplatil subjekt, který podporu dostává, a 

c) оástka nepokrytá výdaji, které zaplatili p҇íjemci nebo, pokud оlenské státy rozhodly, že p҇íjemcem je subjekt 
poskytující podporu podle оl. 2 bodu 10 písm. a), výdaji, které zaplatil subjekt, který podporu dostává, pokud 
lhҝta t҇í let ještь neuplynula. 

6. Za úоelem zajištьní jednotných podmínek k provedení tohoto оlánku Komise p҇ijme provádьcí akty, jimiž 
stanoví vzor žádosti o platbu. Tyto provádьcí akty se p҇ijímají p҇ezkumným postupem podle оl. 150 odst. 3.“ 

59) V оl. 137 odst. 1 se slova „v оl. 59 odst. 5 písm. a) finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „v оl. 63 odst. 5 písm. a) 
a odst. 6 finanоního na҇ízení“. 

60) V оlánku 138 se slova „v оl. 59 odst. 5 finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „v оl. 63 odst. 5 a odst. 7 druhém 
pododstavci finanоního na҇ízení“. 

61) V оl. 140 odst. 3 se doplѸuje nová vьta, která zní: 

„Pokud se doklady uchovávají na bьžných nosiоích dat v souladu s postupem podle odstavce 5, nevyžadují se 
originály.“ 

62) V оl. 145 odst. 7 druhém pododstavci písm. a) se slova „s оl. 59 odst. 5 finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „s оl. 63 
odst. 5, 6 a 7 finanоního na҇ízení“. 

63) V оl. 147 odst. 1 se slova „s оlánkem 78 finanоního na҇ízení“ nahrazují slovy „s оlánkem 98 finanоního na҇ízení“. 

64) V оlánku 148 se odstavec 1 nahrazuje tímto: 

„1. Operace, u nichž celkové zpҝsobilé výdaje nep҇esahují v p҇ípadь EFRR a Fondu soudržnosti 400 000 EUR, 
v p҇ípadь ESF 300 000 EUR a v p҇ípadь ENRF 200 000 EUR, podléhají nejvýše jednomu auditu, který provede buр 
auditní orgán, nebo Komise p҇ed p҇edložením úоetní závьrky, v níž jsou zahrnuty koneоné výdaje ukonоené operace. 
Jiné operace podléhají nejvýše jednomu auditu za úоetní rok, který provede buр auditní orgán, nebo Komise p҇ed 
p҇edložením úоetní závьrky, v níž jsou zahrnuty koneоné výdaje ukonоené operace. Operace nepodléhají auditu ze 
strany Komise nebo auditního orgánu v roce, kdy audit již provedl Evropský úоetní dvҝr, pokud mohou auditní 
orgán nebo Komise ke splnьní svých povinností využít výsledky auditní оinnosti, kterou Evropský úоetní dvҝr ve 
vztahu k tьmto operacím provedl. 

Odchylnь od prvního pododstavce mohou být operace, u nichž celkové zpҝsobilé výdaje оiní 200 000 EUR až 
400 000 EUR pro EFRR a Fond soudržnosti, 150 000 EUR až 300 000 EUR pro ESF a 100 000 EUR až 
200 000 EUR pro ENRF, p҇edmьtem více než jednoho auditu, pokud auditní orgán na základь svého odborného 
úsudku dojde k závьru, že výrok auditora na základь statistických оi nestatistických metod výbьru vzorkҝ uvedených 
v оl. 127 odst. 1 není možné vydat оi vypracovat, aniž by byl proveden více než jeden audit p҇íslušné operace.“ 

65) нlánek 149 se mьní takto: 

a) odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto: 

„2. Pravomoc p҇ijímat akty v p҇enesené pravomoci uvedená v оl. 5 odst. 3, оl. 12 druhém pododstavci, оl. 22 
odst. 7 оtvrtém pododstavci, оl. 37 odst. 13, оl. 38 odst. 4 t҇etím pododstavci, оl. 39a odst. 7, оl. 40 odst. 4, оl. 
41 odst. 3, оl. 42 odst. 1 druhém pododstavci a odst. 6, оl. 61 odst. 3 druhém, t҇etím, оtvrtém a sedmém 
pododstavci, оl. 63 odst. 4, оl. 64 odst. 4, оl. 67 odst. 5a, оl. 68 druhém pododstavci, оl. 101 оtvrtém 
pododstavci, оl. 122 odst. 2 pátém pododstavci, оl. 125 odst. 8 prvním pododstavci a odst. 9, оl. 127 odst. 7 
a 8 a оl. 144 odst. 6 je svь҇ena Komisi na dobu od 21. prosince 2013 do 31. prosince 2020.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou p҇enesení pravomoci uvedené v оl. 5 odst. 3, оl. 12 druhém 
pododstavci, оl. 22 odst. 7 оtvrtém pododstavci, оl. 37 odst. 13, оl. 38 odst. 4 t҇etím pododstavci, оl. 39a 
odst. 7, оl. 40 odst. 4, оl. 41 odst. 3, оl. 42 odst. 1 druhém pododstavci a odst. 6, оl. 61 odst. 3 druhém, t҇etím, 
оtvrtém a sedmém pododstavci, оl. 63 odst. 4, оl. 64 odst. 4, оl. 67 odst. 5a, оl. 68 druhém pododstavci, оl. 101 
оtvrtém pododstavci, оl. 122 odst. 2 pátém pododstavci, оl. 125 odst. 8 prvním pododstavci a odst. 9, оl. 127 
odst. 7 a 8 a оl. 144 odst. 6 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukonоuje p҇enesení pravomoci v nьm blíže 
urоené. Rozhodnutí nabývá úоinku prvním dnem po zve҇ejnьní rozhodnutí v Ú҇edním vьstníku Evropské unie nebo 
k pozdьjšímu dni, který je v nьm up҇esnьn. Nedotýká se platnosti již platných aktҝ v p҇enesené pravomoci.“; 

b) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„3a. P҇ed p҇ijetím aktu v p҇enesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými 
оlenskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodь ze dne 13. dubna 2016 o zdoТ
konalení tvorby právních p҇edpisҝ.“; 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto: 

„5. Akt v p҇enesené pravomoci p҇ijatý podle оl. 5 odst. 3, оl. 12 druhého pododstavce, оl. 22 odst. 7 оtvrtého 
pododstavce, оl. 37 odst. 13, оl. 38 odst. 4 t҇etího pododstavce, оl. 39a odst. 7, оl. 40 odst. 4, оl. 41 odst. 3, оl. 
42 odst. 1 druhého pododstavce a odst. 6, оl. 61 odst. 3 druhého, t҇etího, оtvrtého a sedmého pododstavce, оl. 63 
odst. 4, оl. 64 odst. 4, оl. 67 odst. 5a, оl. 68 druhého pododstavce, оl. 101 оtvrtého pododstavce, оl. 122 odst. 2 
pátého pododstavce, оl. 125 odst. 8 prvního pododstavce a odst. 9, оl. 127 odst. 7 a 8 a оl. 144 odst. 6 vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti nьmu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhҝtь dvou mьsícҝ ode 
dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament a Rada p҇ed uplynutím této lhҝty uvьdomí 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnьtu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhҝta prodlouží o dva 
mьsíce.“ 

66) V оlánku 152 se doplѸuje nový odstavec, který zní: 

„7. ҆ídící orgán nebo, v p҇ípadь programҝ v rámci cíle Evropská územní spolupráce, monitorovací výbor mҝže 
rozhodnout, že se оl. 67 odst. 2a nepoužije po dobu nejvýše dvanácti mьsícҝ od 2. srpna 2018. 

Pokud se ҇ídící orgán nebo, v p҇ípadь programҝ v rámci cíle Evropská územní spolupráce, monitorovací výbor 
domnívá, že оl. 67 odst. 2a vytvá҇í nep҇imь҇enou administrativní zátьž, mҝže rozhodnout o prodloužení p҇echodТ
ného období uvedeného v prvním pododstavci tohoto odstavce na dobu, již považuje za vhodnou. Toto rozhodnutí 
oznámí Komisi p҇ed uplynutím pҝvodního p҇echodného období. 

První a druhý pododstavec se nevztahují na granty a vratnou pomoc z ESF, u nichž podpora z ve҇ejných zdrojҝ 
nep҇esáhne оástku 50 000 EUR.“ 

67) P҇íloha IV se mьní takto: 

a) bod 1 se mьní takto: 

i) návьtí se nahrazuje tímto: 

„1. Pokud je finanоní nástroj uplatѸován podle оlánku 39a a оl. 38 odst. 4 prvního pododstavce písm. a), b), 
a c), zahrnuje dohoda o financování podmínky pro poskytování p҇íspьvkҝ z programu na finanоní nástroj 
a obsahuje alespoѸ tyto prvky:“; 

ii) písmeno f) se nahrazuje tímto: 

„f) požadavky a postupy pro spravování postupnь poskytovaného p҇íspьvku z programu v souladu s оlánkem 
41 a pro prognózu sazeb, p҇i nichž jsou obdrženy investiоní nabídky („deal flows“), vоetnь požadavkҝ na 
svь҇enské nebo samostatné úоty podle оl. 38 odst. 6 a оl. 39a odst. 5 druhého pododstavce;“ 

iii) písmeno i) se nahrazuje tímto: 

„i) ustanovení o opьtovném využití zdrojҝ vyоlenьných na podporu z fondҝ ESI až do konce období zpҝsoТ
bilosti v souladu s оlánkem 44 a p҇ípadnь ustanovení o rozdílném zacházení podle оlánku 43a;“
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b) bod 2 se mьní takto: 

i) návьtí se nahrazuje tímto: 

„2. Strategické dokumenty uvedené v оl. 38 odst. 8 pro finanоní nástroje uplatѸované podle оl. 38 odst. 4 
prvního pododstavce písm. d) obsahují alespoѸ tyto prvky:“; 

ii) písmeno c) se nahrazuje tímto: 

„c) využití nebo opьtovné využití zdrojҝ p҇ipadajících na podporu z fondҝ ESI v souladu s оlánky 43, 44 a 45 
a p҇ípadnь ustanovení o rozdílném zacházení podle оlánku 43a.“ 

68) P҇íloha XII se mьní takto: 

a) nadpis se nahrazuje tímto: 

„INFORMOVÁNÍ, KOMUNIKACE A ZVIDITEL OVÁNÍ PODPORY Z FOND “; 

b) nadpis oddílu 2 se nahrazuje tímto: 

„2. INFORMAнNÍ A KOMUNIKAнNÍ OPAT҆ENÍ A OPAT҆ENÍ KE ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI PRO VE҆EJNOST“; 

c) pododdíl 2.1 se mьní takto: 

i) bod 1 se nahrazuje tímto: 

„1. нlenský stát a ҇ídící orgán zajistí, aby se informaоní a komunikaоní opat҇ení provádьla v souladu s komuТ
nikaоní strategií, aby se zlepšila viditelnost pro obоany a interakce s nimi, a aby tato opat҇ení cílila na co 
nejširší mediální pokrytí využitím rҝzných forem a metod komunikace na vhodné úrovni, které jsou podle 
pot҇eby p҇izpҝsobeny technologickým inovacím;“ 

ii) v bodь 2 se písmena e) a f) nahrazují tímto: 

„e) uvedení p҇íkladҝ operací, zejména operací, u nichž je p҇idaná hodnota podpory z fondҝ zvláštь viditelná, 
v оlenьní podle operaоních programҝ na jediné internetové stránce nebo na internetových stránkách 
operaоního programu, které jsou dostupné prost҇ednictvím jediného internetového portálu; p҇íklady 
musí být uvedeny v nьkterém ze široce používaných ú҇edních jazykҝ Unie jiném, než je ú҇ední jazyk 
nebo jazyky dotоeného оlenského státu; 

f) za aktualizaci informací o provádьní operaоního programu, vоetnь jeho hlavních úspьchҝ a výsledkҝ, na 
jediné internetové stránce nebo na internetových stránkách operaоního programu, které jsou dostupné 
prost҇ednictvím jediného internetového portálu.“; 

d) pododdíl 2.2 se mьní takto: 

i) v bodь 1 se návьtí nahrazuje tímto: 

„1. U všech informaоních a komunikaоních opat҇ení i opat҇ení ke zvýšení viditelnosti fondҝ dává p҇íjemce 
najevo podporu na operaci z fondҝ tím, že:“; 

ii) doplѸuje se nový bod, který zní: 

„6. Povinnosti stanovené v tomto pododdíle platí od okamžiku, kdy p҇íjemci poskytnut dokument podle оl. 
125 odst. 3 písm. c), který stanoví podmínky podpory pro operaci.“ 

e) v pododdíle 3.1 bodь 2 se písmeno f) nahrazuje tímto: 

„f) odpovьdnosti p҇íjemcҝ podpory s ohledem na informování ve҇ejnosti o cíli operace a o podpo҇e, kterou 
v souladu s pododdílem 2.2 získala operace z fondҝ, od okamžiku, kdy je p҇íjemci poskytnut dokument 
podle оl. 125 odst. 3 písm. c), který stanoví podmínky podpory pro operaci. ҆ídící orgán mҝže potenciální 
p҇íjemce podpory požádat o to, aby v žádosti navrhli orientaоní komunikaоní оinnosti ke zvýšení viditelnosti 
fondҝ, které by byly úmьrné rozsahu dané operace.“; 

f) v oddíle 4 se písmeno i) nahrazuje tímto: 

„i) každoroоní aktualizaci uvádьjící informaоní a komunikaоní оinnosti i opat҇ení ke zvýšení viditelnosti fondҝ, jež 
mají být provádьny v následujícím roce, mimo jiné na základь získaných poznatkҝ o úоinnosti tьchto opat҇eТ
ní.“
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