
 

 

Č. j. 32939/2017  

 

 

Žádám o informace, týkající se úpravy definice indikátoru 520212 „Počet nově vytvořených pracovních 

míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu“. 

 

 

 

Odpověď: 

 

Ve věci žádosti ROP SM o úpravu definice indikátoru 520212 „Počet nově vytvořených pracovních míst 

v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu“ 

Ministerstvo pro místní rozvoj potvrzuje, že řídicí orgán Regionálního operačního programu Střední 

Morava (ROP SM) se dne 19. června 2014 obrátil na Správce Národního číselníku indikátorů (NČI) s 

dotazem k definici centrálního indikátoru 520212 „Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci 

projektů na rozvoj cestovního ruchu“. 

 

Dotaz se týkal situace, kdy v rámci projektu zaměřeného na cestovní ruch manžel (OSVČ) dává práci 

manželce jako spolupracující osobě, která vykonává činnost v rámci investice pořízené z ROP SM. Zda 

a jakým způsobem je možné tuto osobu, která nemá pracovní smlouvu, v rámci dotčeného indikátoru 

vykázat, neboť definice indikátoru tento případ neuvádí. 

 

Ze strany Správce NČI bylo zástupci řídicího orgánu zasláno vyjádření, že spolupracující osobu OSVČ 

je možné požadovat za nově vytvořené pracovní místo. A to za podmínky, že je tato osoba uvedena v 

daňovém přiznání. Avšak že je nutné určit způsob, jakým by příjemce měl tuto skutečnost prokazovat 

(např. výkazy práce s uvedením výše úvazku by mohly být možným řešením). Pokud by k takovému 

upřesnění došlo, Správce NČI uvedl, že by definice mohla být v NČI upravena, avšak za podmínky 

souhlasu všech dotčených řídicích orgánů, který tento indikátor využívají, neboť i na ně by měla úprava 

definice dopad. Dalším nezbytným krokem by také bylo promítnutí upravené definice do definic všech 

souvisejících indikátorů. Řídicí orgán byl jako iniciátor změny vyzván, aby úpravu definice vyjednal s 

ostatními řídicími orgány. 

 

Řídicí orgán ROP SM následně zahájil vyjednávání s ostatními řídicími orgány a o výsledcích průběžně 

Správce NČI informoval. Mezi dotčenými řídicími orgány však nebyla nalezena shoda na rozšíření 

definice, o čemž řídicí orgán informoval Správce NČI dne 25. srpna 2014, proto Správce NČI nemohl 

úpravu definice schválit. Jedním z hlavních důvodů, proč některé řídicí orgány s úpravou definice 

nesouhlasily, bylo, že již v minulosti obdobné případy zamítly, úpravou definice by tak popřely svá 

předchozí rozhodnutí. 

 

Ze strany Správce NČI byl řídicí orgán ROP SM rovněž informován, že je v kompetenci řídícího orgánu 

zúžení definice indikátoru NČI. Opačný postup, tedy rozšíření definice v řídící dokumentaci operačního 

programu, možný není. 

 

 

 


