Instrukce č. 6 /2017
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 13. 11. 2017, č. j. 5/2017-OEP-SP,
kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. 10. 2016, č. j. 17/2016-OEP-SP/1,
o systému projektového řízení projektů financovaných z programů Evropských strukturálních a
investičních fondů a jiných finančních nástrojů v resortu Ministerstva spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti stanoví:
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 24. 10. 2016, č. j. 17/2016-OEP-SP/1, o systému
projektového řízení projektů financovaných z programů Evropských strukturálních a investičních fondů
a jiných finančních nástrojů v resortu Ministerstva spravedlnosti, se mění takto:
Čl. I
1. V § 6 odst. 2 se do druhé věty za slova „po ukončení čtvrtletí“ doplňují slova „u TFV za čtvrté
čtvrtletí je termín stanoven na 20. den následujícího měsíce“.
2. V § 6 odst. 2 se v druhé větě datum „31. 1.“ uvedený v závorce nahrazuje datem „20. 1.“.
3. § 11 včetně nadpisu zní:
Vedení účetnictví
§ 11
Prostředky na projekt zahrnuté v dotaci (způsobilé)
(1)

MSp/OSS jsou povinny vést v účetnictví příjmy a výdaje projektů pod parametrem 1, tj. EUxxx.
U všech ostatních účetních případů si MSp/OSS zvolí buď oddělený účetní systém, nebo
odpovídající účetní kód pro všechny transakce související s projektem, aniž tím jsou dotčeny
vnitrostátní účetní předpisy. Pro potřeby projektů není třeba sledovat účetní případy dle
směrné účtové osnovy na účtech účtové třídy 1, na účtových skupinách 41,43,44,49 a na
účtech 262 a 402 až 408.

(2)

MSp/OSS uvede na účetních dokladech souvisejících s realizací projektu včetně evidence
majetku parametr projektu (ve tvaru EUxxx), poměr financování ze státního rozpočtu a
zahraničních zdrojů a případně další náležitosti, které vyžaduje řídící orgán.

(3)

Přímé a nepřímé výdaje projektů MSp/OSS povedou v účetnictví pod rozlišovacími znaky PV
5
(přímé výdaje) a NV (nepřímé výdaje) .

(4)

Příjmy a výdaje sleduje MSp/OSS v účetnictví:

a)
b)

podle atributu nástroje a zdroje, které jsou stanoveny jiným právním předpisem ;
podle jednotlivých projektů (unikátní kód pro každý projekt bude pro naplnění parametru 1
systému stanoven na počátku roku rozpisem rozpočtu).

(5)

Atributy nástroje a zdroje a unikátního kódu pro každý projekt jsou používány také při výpočtu
nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. a při jejich čerpání v průběhu roku. Prostředky
ESIF/FN jsou profilujícími (tzn. účelovými) výdaji.

(6)

Každý jednotlivý výdaj musí být v účetnictví rozdělen v poměru státního rozpočtu a
zahraničních zdrojů (ESIF/FN) platném pro daný projekt a v souladu s poskytovatelem dotace.

6

5

Tyto rozlišovací znaky nejsou součástí přílohy č. 3 rozpisu rozpočtu.
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Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
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Čl. II
Tato instrukce nabývá účinnosti dne 1. 12. 2017.

JUDr. Robert Pelikán, Ph.D.
ministr spravedlnosti
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