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 1 Příručka pro české žadatele

1 PŘEDMĚT AKTUALIZACE 

Tímto metodickým pokynem se vydává vzor Zprávy o udržitelnosti a příslušně se aktualizuje kap. 4|5 
Kontrola udržitelnosti. 

 

2 AKTULIZACE KAPITOLY 4|5 

4|5  Kontrola udržitelnosti 

O tom, zda se bude na projektovou část vztahovat povinnost předkládání zpráv o udržitelnosti, rozhoduje 
v rámci přípravy Smlouvy o podmínkách realizace projektu na návrh Kontrolora Národní orgán. 

Cílem kontroly udržitelnosti projektu je prověřit, zda partneři projektu dodržují závazky týkající se výsledků 
projektu a další závazky stanovené v dokumentech právního navázání po dobu 5 let od data poslední platby 
vedoucímu partnerovi, a to u projektů, u kterých je to stanoveno ve Smlouvě o podmínkách realizace 
projektu. 

Kontrola udržitelnosti je prováděna formou administrativní kontroly a kontroly na místě na vzorku projektů. 

Zprávy o udržitelnosti (viz příloha 15) se předkládají podle Harmonogramu předkládání zpráv o 
udržitelnosti, který stanovuje Kontrolor v rámci kontroly závěrečné zprávy za partnera je dohodnut mezi 
Kontrolorem a partnerem na konci projektu. Zpráva o udržitelnosti je Kontrolorovi předkládána zpravidla 
jedenkrát ročně, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od konce stanoveného monitorovacího období. 
Zpráva je Kontrolorovi předkládána e-mailem ve formátu pdf (dokument podepsaný zaručeným 
elektronickým podpisem nebo scan1). 

V případě, že Kontrolor neobdrží zprávu o udržitelnosti v termínu uvedeném v Harmonogramu předkládání 
zpráv o udržitelnosti, vyzve partnera ke splnění povinnosti a stanoví příslušnou lhůtu. Pokud partner ani na 
základě této výzvy zprávu o udržitelnosti nepředloží, provede Kontrolor u tohoto projektu kontrolu na 
místě, a to nad rámec projektů vybraných ve vzorku. 

Z projektů, na které se vztahuje povinnost předkládat zprávy o udržitelnosti, Kontroloři na základě analýzy 
rizik vyberou vzorek projektů, u kterých bude provedena kontrola na místě. 

Dojde-li v období udržitelnosti u projektu, na který se vztahuje povinnost předkládání zpráv o udržitelnosti, 
ke změně, je partner, u kterého ke změně dojde, povinen informovat příslušného kontrolora, který mu sdělí 
pokyny k dalšímu postupu. 

 

3 PŘÍLOHY 

 Příloha 15 – Vzor zprávy o udržitelnosti 

 

 

 

 

                                 
1 V případě, že je předkládán scan, je originál zprávy archivován ve složce partnera. 
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