
Pokyny pro křížové financování na programové období 2007 - 2013 
 
Pokyny pro křížové financování na programové období 2007 – 2013 (dále jen „Pokyny“) byly 
vypracovány v souladu s bodem III(5) usnesení vlády České republiky č.1302/2006 za účelem 
vytvoření základního rámce pro aplikaci doplňkového způsobu financování prioritních os 
operačních programů při provádění Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a 
Evropského sociálního fondu (ESF). Pokyny jsou určené řídícím orgánům operačních 
programů, Platebnímu a certifikačnímu orgánu a dalším subjektům zapojeným do 
implementace evropských fondů a vymezují závazné podmínky pro uplatnění křížového 
financování v operačních programech, jejichž cílem je minimalizovat nebezpečí nedodržení 
příslušných ustanovení evropské legislativy. 
 
 
Právní základ  
 
 
Vazba na základní legislativní předpisy: 

• Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) 
č. 1260/1999, čl. 34, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském 
fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, čl. 8, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském 
sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999, čl. 3. 

 
 
Křížové financování je stanoveno čl. 34, odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. 
července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, 
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999  
následovně: 
 
„Aniž jsou dotčeny odchylky stanovené ve zvláštních nařízeních o fondech, mohou Evropský 
fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond doplňkovým způsobem a v rámci limitu 
10 % financování Společenství na každou prioritní osu operačního programu financovat 
opatření spadající do oblasti pomoci z druhého z těchto fondů, pokud jsou tato opatření 
nezbytná pro uspokojivé provádění operace a přímo s ní souvisí.“ 
 
Dle podmínek v čl. 3, odst. 7 nařízení Rady č. 1081/2006 o ESF může dojít v oblasti 
působnosti nařízení č. 1080/2006 o ERDF v rámci priority sociálního začlenění k navýšení 
procentního podílu křížového financování dotyčné prioritní osy na 15 %. 
 
Obdobně dle podmínek v čl. 8 nařízení Rady č. 1080/2006 o ERDF platí pro oblast 
udržitelného rozvoje měst v rámci cíle „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost“ 
spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1081/2006 o ESF možnost navýšení na 15 % 
daného programu nebo prioritní osy za předpokladu, že jsou takové činnosti prováděny 
prostřednictvím zvláštního operačního programu nebo prioritní osy v rámci operačního 
programu. 
 



Na úrovni České republiky je možnost využití doplňkového způsobu financování uvedena v 
Metodice finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFF na 
programové období 2007 – 2013 a Metodice certifikace výdajů pro programové období 2007 - 
2013  
 
 
Podmínky pro uplatnění křížového financování v operačních programech 
 
V rámci jednotlivých operačních programů musí být při uplatnění křížového financování 
splněny následující podmínky: 

1. Řídící orgán po konzultaci s Ministerstvem pro místní rozvoj stanoví, na které prioritní 
osy a oblasti podpory v rámci operačního programu bude využito způsobu křížového 
financování. Jako podklad pro konzultaci vypracuje řídící orgán písemné stanovisko, 
ve kterém zdůvodní nutnost aplikace způsobu křížového financování pro jednotlivé 
prioritní osy a oblasti podpory operačního programu. Pokud řídící orgán neuvažuje o 
využití křížového financování nebo stanovil fixně použití doplňkového způsobu 
financování u jednotlivých prioritních os a oblastí podpory v operačním programu, 
uvědomí o této skutečnosti písemně Ministerstvo pro místní rozvoj. 

2. Řídící orgány v návaznosti na konzultaci s Ministerstvem pro místní rozvoj uvedenou 
v bodě 1 stanoví v prováděcích dokumentech k operačním programům, na které 
prioritní osy a oblasti podpory operačního programu bude využito způsobu křížového 
financování. 

3. Operační programy mohou spolufinancovat výdaje spadající do oblasti pomoci 
z druhého fondu doplňkovým způsobem max. do výše1: 

a) 9 % na každou prioritní osu operačního programu; 

b) 14 % v rámci prioritní osy pro oblast sociálního začlenění dle odst.1 písm. 
c) bodu i) Nařízení č. 1081/2006 o ESF; 

c) 14 % v rámci prioritní osy pro oblast udržitelného rozvoje měst dle čl. 8 
Nařízení č. 1080/2006 v rámci cíle „regionální konkurenceschopnost a 
zaměstnanost“; 

d) 40 % na každý projekt v rámci operačního programu financovaného 
z ESF; 

e) 20 % na každý projekt v rámci operačního programu financovaného 
z ERDF. 

 
4. Řídící orgány, které využívají způsobu křížového financování, stanoví postupy, které 

zajistí dodržení výše uvedených limitů na úrovni projektů/operací a prioritních os 
operačního programu. Tyto postupy budou v rámci daného operačního programu 
závazné a budou zapracovány do manuálů pracovních postupů a dalších souvisejících 
dokumentů. 

5. Řídící orgány, které využívají způsobu křížového financování, zajistí, aby tento 
způsob financování byl zapracován do rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo jiného 
dokumentu, který zakládá dohodu mezi žadatelem a orgánem nadřízeným v 

                                                           
1 Uplatnění přísnějších limitů pro křížové financování na úrovni prioritních os operačního programu než 
stanovují legislativní předpisy EU je motivováno snahou předejít problémům při realokaci finančních prostředků 
v průběhu implementace pomoci z evropských fondů 



implementační struktuře o financování projektu a příslušných prováděcích manuálů 
pro žadatele. 

6. Řídící orgány, které využívají křížového financování, zajistí, že doplňkový způsob 
financování bude využit pouze v případech, kdy je křížové financování nezbytné pro 
uspokojivé provádění operací a na aktivity, které přímo s těmito operacemi souvisí. 

7. Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem financí zohlední způsob 
křížového financování v informačních systémech MSC2007 a VIOLA a bude 
postupovat při implementaci operačních programů financovaných prostřednictvím 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v souladu s Pokyny. 

 

 


