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Kritéria pro výběr operací IROP v případě finančních nástrojů/fondů fondů  
 
Řídicí orgán IROP předkládá k projednání a ke schválení kritéria pro výběr operací v případě 
finančních nástrojů.  
 
„Operací“ se pro účely finančních nástrojů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1303/2013 (dále jen Obecné nařízení) rozumí finanční příspěvky z programu na finanční nástroje a 
následná finanční podpora, kterou tyto finanční nástroje poskytují (čl. 2, bod. č. 9 Obecného 
nařízení). 
 
Výběrová kritéria vycházejí z předepsaných norem Obecného nařízení.  
 
Cílem finančních nástrojů IROP je poskytovat podporu konečným příjemcům v souladu s cíli IROP.  
Výběr operací v případě finančních nástrojů (FN)/fondu fondů (FF) provádí řídicí orgán IROP na 
základě níže uvedené metodiky a výběrových kritérií.  
 

1. Metodika výběru operací IROP 
  
1.1 Řídící orgán IROP postupuje při výběru operací v souladu s čl. 125 odst. 3 Obecného nařízení 
těmito kroky:  
 
a) vypracovává a po schválení uplatňuje vhodné postupy a kritéria výběru, jež: 
  
i. zajistí, aby operace přispěly k dosažení konkrétních cílů a výsledků příslušné priority;  

ii. jsou nediskriminační a transparentní,  

iii. zohledňují obecné zásady stanovené v čl. 7 a 8 Obecného nařízení; 
 
b) zajišťuje, aby vybraná operace spadala do působnosti dotčeného fondu nebo fondů a aby mohla 
být přiřazena ke kategorii zásahu, nebo v případě ENRF opatření, určené v prioritě nebo prioritách 
operačního programu;  

c) zajišťuje, aby byl příjemci poskytnut dokument, který stanoví podmínky podpory pro každou 
operaci, včetně zvláštních požadavků týkajících se produktů nebo služeb, jež mají být dodány v rámci 
operace, plánu financování a lhůty pro její provedení;  

d) přesvědčí se před schválením operace, že příjemce má správní, finanční a provozní způsobilost ke 
splnění podmínek uvedených v písmeni c);  

e) přesvědčí se, že pokud operace začala před podáním žádosti o financování řídicímu orgánu, byly 
dodrženy platné právní předpisy vztahující se na danou operaci;  

f) zajistí, aby po přemístění výrobní činnosti mimo programovou oblast nebyly do operací, které by 
měly získat podporu z fondů, začleněny činnosti, které byly nebo měly být předmětem řízení o 
zpětném získání vyplacených částek podle čl. 71 Obecného nařízení;  

g) určí kategorii zásahů, nebo v případě ENRF opatření, kterým se mají připisovat výdaje operace.  
 
1.2 Řídicí orgán se dále řídí doporučeními Metodického doporučení pro implementaci FN v 
programovém období 2014-2020. 
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2. Výběrová kritéria operací finančních nástrojů/fondů fondů:  
 
2.1 Základní kritéria výběru operací  
 
Finanční nástroje IROP musí splňovat následující kritéria:  

a) jejich zaměření je v souladu se specifickými cíli IROP;  
b) jsou zaměřeny na konečné příjemce v souladu s vymezením ve specifických cílech IROP;  
c) byly doporučeny k implementaci v rámci Předběžného posouzení v souladu s čl. 37 odst. 2 
Obecného nařízení.  
 
2.2 Kritéria odůvodnění výběru FN/FF v Předběžném posouzení  
 
Předběžné posouzení je prováděno v souladu s čl. 37 odst. 2 Obecného nařízení a obsahuje: 
 
a) analýzu selhání trhu, neoptimálních investičních situací, investičních potřeb v oblastech politik a v 
rámci tematických cílů nebo investičních priorit, které je třeba řešit, má-li se přispět k dosažení 
konkrétních cílů stanovených v rámci priority a které mají být podpořeny finančními nástroji. Tato 
analýza je založena na dostupné metodologii osvědčených postupů;  

b) posouzení přidané hodnoty finančních nástrojů, u nichž se zvažuje podpora z fondů ESI, soulad s 
jinými formami veřejné intervence zaměřené na stejný trh, možné dopady státní podpory, 
přiměřenost zamýšlené intervence a opatření pro minimalizaci narušení trhu;  

c) odhad dodatečných veřejných a soukromých zdrojů, které lze pomocí finančního nástroje 
potenciálně získat, a to až po úroveň konečného příjemce (očekávaný pákový efekt), včetně, je-li to 
relevantní, posouzení potřeby a míry preferenčního odměňování s cílem přilákat doplňkové 
prostředky od soukromých investorů nebo popis mechanismů, které budou použity ke zjištění 
potřeby a rozsahu takového preferenčního odměňování, jako je například konkurenční nebo náležitě 
nezávislý proces posuzování;  

d) posouzení zkušeností získaných při využívání podobných nástrojů a ponaučení z předběžných 
posouzení, která provedly členské státy v minulosti, a toho, jak bude těchto zkušeností využito v 
budoucnu;  

e) investiční strategii, včetně posouzení možností pro prováděcí opatření ve smyslu čl. 38 Obecného 
nařízení, finanční produkty, které mají být nabízeny, konečné cílové příjemce a popřípadě 
předpokládanou kombinaci s podporou z grantů;  

f) očekávané výsledky a to, jak má daný finanční nástroj přispět k dosažení specifických cílů 
stanovených v rámci příslušné priority, včetně ukazatelů tohoto přínosu. 

 

3. Kritéria výběru příjemců a finančních zprostředkovatelů  
 
Řídící orgán IROP v závislosti na výsledcích Předběžného posouzení a výběru operací FN/FF provede 
výběr příjemců, kterým bude svěřena správa FN/FF. Příjemce v případě FF provádí výběr finančních 
zprostředkovatelů. 
 
„Příjemcem“ se pro účely finančních nástrojů dle Obecného nařízení rozumí subjekt, který provádí 
finanční nástroj, popřípadě fond fondů (čl. 2, bod. č. 10 Obecného nařízení). 
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3.1 Základní kritéria výběru příjemců  
 
Příjemce je vybrán a pověřen správou finančního nástroje/fondu fondů zejm. v souladu s:  
 

a) čl. 38 odst. 4 Obecného nařízení; 

b) platnou právní úpravou v oblasti veřejných zakázek1; 

c) platnou právní úpravou pro oblast veřejné podpory. 

 
3.2 Kritéria pro výběr subjektů provádějících finanční nástroje podle čl. 7 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 480/2014  
 
3.2.1 Při výběru subjektu, který má provádět finanční nástroj, v souladu s čl. 38 odst. 4 písm. a) a čl. 
38 odst. 4 písm. b) body ii) a iii) Obecného nařízení, se řídicí orgán ujistí, že tento subjekt splňuje 
následující minimální podmínky: 
 

a) je podle unijního a vnitrostátního práva oprávněn vykonávat příslušné prováděcí úkoly; 

b) má přiměřenou ekonomickou a finanční životaschopnost; 

c) má přiměřenou schopnost provádět finanční nástroj, včetně organizační struktury a rámce správy a 
řízení, která pro řídicí orgán představuje nezbytnou jistotu; 

d) disponuje systémem účinné a efektivní vnitřní kontroly; 

e) používá účetní systém, který včas poskytuje přesné, úplné a spolehlivé informace; 

f) souhlasí s tím, aby byl auditován auditními orgány členského státu, Komisí a Evropským účetním 
dvorem. 
 
3.2.2 Při výběru subjektu podle 3.2.1 řídicí orgán náležitě zohlední povahu finančního nástroje, který 
má být prováděn, předchozí zkušenosti subjektu s prováděním podobných finančních nástrojů, 
odbornost a zkušenosti navrhovaných členů týmu a provozní a finanční způsobilost subjektu. Výběr 
musí být transparentní, podložený objektivními důvody a nesmí vést ke střetu zájmů. Použijí se 
alespoň následující kritéria výběru: 
 
a) podloženost a věrohodnost metodiky určování a hodnocení finančních zprostředkovatelů a 
konečných příjemců; 

b) výše nákladů a poplatků spojených s řízením souvisejících s prováděním finančního nástroje a 
navrhovaná metodika jejich výpočtu; 

c) podmínky uplatňované v souvislosti s podporou poskytovanou konečným příjemcům, včetně cen; 

d) schopnost obstarat prostředky na investice do konečných příjemců doplňující příspěvky z 
programu; 

e) schopnost doložit další činnost kromě stávající činnosti; 

                                                           
1
 Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 



 

4 
 

f) v případech, kdy subjekt provádějící finanční nástroj přidělí do finančního nástroje vlastní finanční 
prostředky nebo se podílí na riziku, opatření navrhovaná ke sladění zájmů a zmírnění případných 
střetů zájmů. 
 
3.2.3 Pokud subjekt, který provádí fond fondů, včetně EIB, svěří prováděcí úkoly dále finančnímu 
zprostředkovateli, musí zajistit, aby tento finanční zprostředkovatel splňoval požadavky a kritéria 
uvedená v odst. 3.2.1 a 3.2.22. 
 

 
4. Kritéria výběru konečných příjemců  
Kritéria pro výběr konečných příjemců jsou stanovena specificky pro každý finanční nástroj, případně 
též finanční produkt, zvlášť a budou řešena v příslušných Dohodách o financování uzavřených mezi 
řídícím orgánem IROP a správcem FN/FF. 
Kritéria uvedená v bodech 1. - 4. řídící orgán posuzuje podle legislativních předpisů platných ke dni 
výběru operace. 
 
Návrh usnesení:  
Monitorovací výbor IROP schvaluje kritéria pro výběr operací IROP pro finanční nástroje/fondy fondů. 
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 Fond fondů v souladu s Metodickým pokynem finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských 

strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 
2014 – 2020 zajistí, že tito finanční zprostředkovatelé splňují pravidla pro implementaci finančních nástrojů, 
jsou vybráni vhodným, transparentním a nediskriminačním způsobem a smluvně zajistí umožnění kontroly a 
auditu ze strany ŘO, EK a EÚD na úrovni finančních zprostředkovatelů. Finanční zprostředkovatelé ve 
smlouvách s konečnými příjemci zajistí umožnění kontroly a auditu na úrovni konečných příjemců. Při 
provádění finančního nástroje musí příjemce zajistit soulad s platnými předpisy ČR a EU a začlenit tyto 
požadavky do smluv uzavíraných s finančními zprostředkovateli 


