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Prograﾏ seﾏiﾐáře 

• Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe 

• )prá┗a o realizaIi 
• Publicita 

• Pláﾐ akti┗it 
• )půsoHilé a ﾐezpůsoHilé ┗ýdaje 

• )ﾏěﾐ┞  projektu 

 



)ákladﾐí dokuﾏeﾐt┞ 

• Výz┗a MAS 

• OHeIﾐá pravidla pro žadatele a příjeﾏIe v ráﾏIi 
operačﾐího programu )aﾏěstﾐaﾐost 

• SpeIifiIká část pravidel pro žadatele a příjeﾏIe v ráﾏIi 
OPZ se skutečﾐě ┗zﾐiklýﾏi ┗ýdaji a s ﾐepříﾏýﾏi 
ﾐáklad┞  

• K dispozici na www.esfcr.cz  

• Pokyny k ┗┞plﾐěﾐí ZoR a ŽoP 
https://www.esfcr.cz/pokyny-k-vyplneni-zpravy-o-
realizaci-zadosti-o-platbu-a-zadosti-o-zmenu-opz 
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Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe  

• Po ukoﾐčeﾐí procesu ┗ýHěru projektů jsou 

žadatelé iﾐforﾏo┗áﾐi o ┗ýsledku prostředﾐiIt┗íﾏ 

V┞rozuﾏěﾐí o doporučeﾐí projektu k podpoře 

• )ápis z jedﾐotli┗ýIh fází hodﾐoIeﾐí z┗eřejﾐěﾐ na 

webu MAS 

• Součástí V┞rozuﾏěﾐí o doporučeﾐí projektu k 

podpoře je také ┗ýz┗a k předložeﾐí dokladů k 

přípra┗ě prá┗ﾐího aktu, ┗četﾐě pro┗edeﾐí 
požado┗aﾐýIh zﾏěﾐ projektu. 

 

 



Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe 

 

OHeIﾐě požado┗aﾐé příloh┞ k rozhodﾐutí jsou :  
• Identifikace Haﾐko┗ﾐího účtu  
• Údaje z oHlasti „Kategorie iﾐter┗eﾐIí“  
• Data zahájeﾐí a ukoﾐčeﾐí realizaIe projektu  
• Prohlášeﾐí o Hezdlužﾐosti a Hezúhoﾐﾐosti a ┗┞lučujíIí d┗ojí 

fiﾐaﾐIo┗áﾐí  
• Dokumenty k ┗eřejﾐé podpoře ふpokud jsou rele┗aﾐtﾐí ﾐapř. 

Po┗ěřeﾐí krajeぶ  
 

• Žadatel ﾐeﾐí oprá┗ﾐěﾐ ┗ žádosti o podporu pro┗ádět jiﾐé 
zﾏěﾐ┞, ﾐež jsou ┗e V┞rozuﾏěﾐí  



Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe 

• Lhůta pro ┗┞dáﾐí Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí 
dotace je ン ﾏěsíIe od pro┗edeﾐí zá┗ěrečﾐého 
ﾏetodiIkého o┗ěřeﾐí ze straﾐ┞ ŘO ふsta┗ 
PP27a/b) 

• Pr┗ﾐí platHa ふe┝-ante) – záloha Hý┗á zpra┗idla 
zasláﾐa ﾏěsíI před zahájeﾐíﾏ realizaIe ﾐeHo 
do 20 PD od podpisu RoD 



Rozhodﾐutí o posk┞tﾐutí dotaIe 

• Příloha Rozhodﾐutí č. 1 – Informace o projektu  

• Identifikace projektu ふregistračﾐí číslo, ﾐáze┗ 
projektu)  

• Partﾐerst┗í (v případě zapojeﾐí partnera)  

• Popis projektu, Iílo┗é skupiny  

• Klíčo┗é aktivity  

• Moﾐitoro┗aIí iﾐdikátor┞  

• Rozpočet  
• Fiﾐaﾐčﾐí pláﾐ  

 



)prá┗a o realizaIi 
• PříjeﾏIe:  

• předkládá ZoR a ŽoP prostředﾐiIt┗íﾏ ISKP14+ do 30 dﾐů po 
ukoﾐčeﾐí ﾏoﾐitoro┗aﾐého oHdoHí, zá┗ěrečﾐou ZoR do 60 dﾐů  

• je ﾏožﾐo požádat o prodloužeﾐí terﾏíﾐu pro předložeﾐí žádosti 
před ┗┞pršeﾐíﾏ 30deﾐﾐí lhůt┞  

• je ﾏožﾐo požádat formou zﾏěﾐ┞ o předložeﾐí ﾏiﾏořádﾐé ZoR  

 

• ŘO:  

• na kontrolu předložeﾐé ZoR a ŽoP ﾏá ŘO 40 praIo┗ﾐíIh dﾐů, po 
┗ráIeﾐí k opra┗ě tato lhůta Hěží od začátku  

• Ielko┗á doba administrace ZoR a ŽoP na straﾐě ŘO ﾐesﾏí 
přesáhﾐout 90 dﾐů ふpoté ﾏůže dojít i k zaﾏítﾐutíぶ  
 



)prá┗a o realizaIi 
 

Obsah zprá┗┞ o realizaci:  

 

)prá┗a o realizaci informuje o realizaci projektu v daﾐéﾏ oHdoHí.  
 

Pokrok v realizaci KA (popis jak poHíhají aktivity…)  

• po┗iﾐﾐé příloh┞ ZoR  

• plﾐěﾐí iﾐdikátorů ふpo┗iﾐﾐé k ﾐaplﾐěﾐí a po┗iﾐﾐé k ┗┞kazo┗áﾐíぶ  
• horizoﾐtálﾐí principy  

• publicita  

• ┗eřejﾐé zakázk┞  

• informace o příjﾏeIh ふčástk┞ se ┗┞plňují jen pokud příjﾏ┞ pře┗ýší spolufiﾐaﾐIo┗áﾐí, je ┗šak ﾐutﾐé doplnit ﾐulo┗é 
hodnoty)  

• proHléﾏ┞ Hěheﾏ realizace  

• informace o koﾐtroláIh (mimo ŘOぶ  
• čestﾐá prohlášeﾐí  
 

)aslaﾐá záloha se ┗┞účto┗á┗á až v zá┗ěrečﾐé zprá┗ě o realizaci.  

 

Součástí 1.ZoR je i smlouva o partﾐerst┗í ふplatí pro projekty s partnerem s fiﾐaﾐčﾐíﾏ příspě┗keﾏぶ  
 

Nedílﾐou součástí )prá┗┞ o realizaci je Žádost o platbu  

 



Iﾐdikátor┞ po┗iﾐﾐé k ﾐaplﾐěﾐí 
Výz┗a MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. – Řešeﾐí lokálﾐí ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti I.  
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Kód Náze┗ iﾐdikátoru Měrﾐá jedﾐotka T┞p iﾐdikátoru 

60000 Celko┗ý počet účastﾐíků Osoby Výstup 



Iﾐdikátor┞ po┗iﾐﾐé k ┗┞kazo┗áﾐí 
Iﾐdikátor┞ Hez zá┗azku 

Výz┗a MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. – Řešeﾐí lokálﾐí ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti I.  
280/03_16_047/CLLD_16_01_073 

 

 

 

 

Kód Náze┗ iﾐdikátoru Měrﾐá jedﾐotka T┞p iﾐdikátoru 

80500 Počet ﾐapsaﾐýIh a z┗eřejﾐěﾐýIh 
aﾐal┞tiIkýIh a strategiIkýIh 
dokuﾏeﾐtů ふ┗č. e┗aluačﾐíIhぶ 

Dokumenty Výstup 

50130 Počet osoH praIujíIíIh ┗ ráﾏIi 
fle┝iHilﾐíIh foreﾏ práIe 

Osoby Výsledek 

50105 Počet zaﾏěstﾐa┗atelů, kteří 
podporují fle┝iHilﾐí forﾏ┞ práIe 

Podniky Výstup 



Iﾐdikátor┞ sledo┗aﾐé autoﾏatikou 

 Výz┗a MAS Vodňaﾐská r┞Ha, z. s. – Řešeﾐí lokálﾐí ﾐezaﾏěstﾐaﾐosti I.  
280/03_16_047/CLLD_16_01_073 

 
Kód Náze┗ iﾐdikátoru Měrﾐá 

jednotka 

T┞p iﾐdikátoru 

62500 ÚčastﾐíIi ┗ proIesu ┗zdělá┗áﾐí/odHorﾐé 
přípra┗┞ po ukoﾐčeﾐí s┗é účasti 

Osoby Výsledek 

62600 ÚčastﾐíIi, kteří získali k┗alifikaIi po ukoﾐčeﾐí s┗é 
účasti 

Osoby Výsledek 

62800 )ﾐe┗ýhodﾐěﾐí účastﾐíIi, kteří po ukoﾐčeﾐí s┗é 
účasti hledají zaﾏěstﾐáﾐí, jsou ┗ proIesu 
┗zdělá┗áﾐí/odHorﾐé přípra┗┞, rozšiřují si 
k┗alifikaIi ﾐeHo jsou zaﾏěstﾐaﾐí, a to i OSVČ 

Osoby Výsledek 



ZoR - Iﾐdikátor┞ 

• Pozor na prokazatelnost ┗┞kazo┗aﾐýIh hodnot ふzázﾐaﾏ┞ o 
každéﾏ klientovi). 

• Počet účastﾐíků projektu je nutno zadá┗at prostředﾐiIt┗íﾏ 
s┞stéﾏu IS ESF (www.esfcr.cz) 

• Podpořeﾐé osoby se u┗ádějí průHěžﾐě s jakoukoliv ┗ýší 
podpory, s┞stéﾏ hlídá ﾏiﾐiﾏálﾐí hranici 40 hodin, při 
ﾐižšíﾏ počtu  podpořeﾐou osobu ﾐezapočte. PrůHěžﾐé 
sledo┗áﾐí ﾐaplﾐěﾐí iﾐdikátorůふ┗ ZoR). 

• Ke každé osoHě se zapisuje, jakýIh podpor v ráﾏIi projektu 
┗┞užila a v jakéﾏ rozsahu (v počtu hodin, příp. dﾐů apod. – 
jednotka se liší podle kategorie ┗┞užité podpory). U 
┗zdělá┗áﾐí se dále rozlišuje, zda proHěhlo elektronickou 
formou nebo ne.  

 

http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/


ZoR - iﾐdikátor┞ 

• IS ESF – zázﾐaﾏ iﾐdikátorů týkajíIí se účastﾐíků 
projektu 

• Údaje o potřeHﾐýIh osoHáIh a jejich podporáIh 
zapisujte do IS ESF 2014+ průHěžﾐě tak, aby v 
ráﾏIi předpokládaﾐýIh zprá┗a o realizaci byly do 
┗ýpočtu iﾐdikátoru 60000 zahrnuty ┗šeIhﾐ┞ 
osoby, které ﾐejpozději ke konci sledo┗aﾐého 
oHdoHí překročil┞ limit pro Hagatelﾐí podporu a 
splnily tedy podﾏíﾐk┞ pro ┗┞kazo┗áﾐí v 
iﾐdikátoru.  

 



Žádost o platHu 

• Obsahem je ┗┞účto┗áﾐí prostředků za daﾐé 

ﾏoﾐitoro┗aIí oHdoHí 
• Údaje jsou zadá┗aﾐé prostředﾐiIt┗íﾏ soupisek 

• Příloh┞ – účetﾐí doklady, oHjedﾐá┗k┞, smlouvy, 

┗ýpis┞ z účtů. 

• Nutno exportovat soupisky do forﾏátu xls a 

uložit je do ŽoP pro kontrolu ŘO 



PUBLICITA 



Vizuálﾐí ideﾐtita - použití 
• ANO 

 

• Po┗iﾐﾐý plakát, dočasﾐá/stála deska ﾐeHo 
billboard  

• Weby, microsity, soIiálﾐí ﾏédia projektu  
• Propagačﾐí tisko┗iﾐ┞ ふHrožur┞, leták┞, plakát┞, 

puHlikaIe, školiIí ﾏateriál┞ぶ a propagačﾐí 
předﾏět┞  

• Propagačﾐí audio┗izuálﾐí ﾏateriál┞ ふreklaﾏﾐí 
spoty, product placement, spoﾐzorské ┗zkaz┞, 
reportáže, pořad┞ぶ  

• Inzerce (internet, tisk, outdoor)  

• Soutěže ふs ┗ýjiﾏkou Ieﾐ do soutěžíぶ  
• Koﾏuﾐikačﾐí akIe ふseﾏiﾐáře, ┘orkshop┞, 

koﾐfereﾐIe, tisko┗é koﾐfereﾐIe, ┗ýsta┗┞, 
veletrhy)  

• PR ┗ýstup┞ při jejiIh distriHuIi ふtisko┗é zprá┗┞, 
iﾐforﾏaIe pro ﾏédiaぶ  

• Dokumenty pro ┗eřejﾐost či Iílo┗é skupiﾐ┞ 
ふ┗stupﾐí, ┗ýstupﾐí/zá┗ěrečﾐé zprá┗┞, aﾐalýz┞, 
Iertifikát┞, prezeﾐčﾐí listiﾐ┞ apod.ぶ  

• Výz┗a k podáﾐí ﾐaHídek/zadá┗aIí dokuﾏeﾐtaIe 
zakázek  
 

 

• NE 
 

• Iﾐterﾐí dokumenty  

• ArIhi┗ačﾐí šaﾐoﾐ┞  
• ElektroﾐiIká i listiﾐﾐá koﾏuﾐikaIe  
• PraIo┗ﾐí sﾏlou┗┞, sﾏlou┗┞ s doda┗ateli, dalšíﾏi 

příjeﾏIi, partﾐer┞ apod.  
• Účetﾐí doklad┞ ┗ztahujíIí se k ┗ýdajůﾏ projektu  
• V┞Ha┗eﾐí pořízeﾐé z prostředků projektu ふs 

┗ýjiﾏkou propagačﾐíIh předﾏětůぶ  
• NeplaIeﾐé PR čláﾐk┞ a pře┗zaté PR ┗ýstup┞ 

ふﾐapř. ﾏédiiぶ  
• Ceny do soutěží  
• Výstup┞, kde to ﾐeﾐí teIhﾐiIk┞ ﾏožﾐé ふﾐapř. 

strojo┗ě geﾐero┗aﾐé oHjedﾐá┗k┞, faktur┞ぶ  
 



Po┗iﾐﾐý plakát 
• Alespoň 1 po┗iﾐﾐý plakát min. A3 s informacemi o projektu – pro 

tvorbu je ﾐutﾐé použít el. šaHloﾐu na https://publicita.dotaceeu.cz/ 

  

• Po celou dobu realizace projektu  

• V ﾏístě realizace projektu snadno ┗iditelﾐéﾏ pro ┗eřejﾐost, jako 
jsou ┗stupﾐí prostory budovy  

• Pokud je projekt realizo┗áﾐ na ┗íIe ﾏísteIh, bude uﾏístěﾐ na ┗šeIh 
těIhto ﾏísteIh  

• Pokud nelze uﾏístit plakát v ﾏístě realizace projektu, bude uﾏístěﾐ 
v sídle příjeﾏIe  

• Pokud příjeﾏIe realizuje ┗íIe projektů OPZ v jednom ﾏístě, je 
ﾏožﾐé pro ┗šeIhﾐ┞ tyto projekty uﾏístit pouze jeden plakát  
 

https://publicita.dotaceeu.cz/
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Publicita – ┘eH příjeﾏIe 

• Logo ESF na ┘eHo┗ýIh stráﾐkáIh příjeﾏIe, 
┗četﾐě příp. profilů projektu na soIiálﾐíIh 

sítíIh.  

• Logo ESF na ┗iditelﾐéﾏ ﾏístě v horﾐí části 
obrazovky bez nutnosti rolovat.  

• Při uﾏístěﾐí ┗íIe log v řadě, logo ESF zcela 

vlevo.  

 



Publicita - geﾐerátor 

 

• Geﾐerátor po┗iﾐﾐé publicity ESIF je ﾐutﾐé 

použít pro ┗┞t┗ořeﾐí po┗iﾐﾐého plakátu, který 

ﾏusí každý příjeﾏIe podpory uﾏístit v ﾏístě 

realizace projektu (ev. dočasﾐá/stálá deska či 
billboard). http://publicita.dotaceeu.cz 

 

  

 

 

http://publicita.dotaceeu.cz/
http://publicita.dotaceeu.cz/
http://publicita.dotaceeu.cz/
http://publicita.dotaceeu.cz/
http://publicita.dotaceeu.cz/
http://publicita.dotaceeu.cz/
http://publicita.dotaceeu.cz/
http://publicita.dotaceeu.cz/


Pláﾐ akti┗it 

Pláﾐ aktivit projektu 
 

• ŘO si ﾏůže ┗┞žádat pláﾐ aktivit projektu na oHdoHí 1 – 6 ﾏěsíIů, a to i 
opako┗aﾐě, až na celou dobu realizace projektu.  

• Pláﾐ aktivit slouží ŘO k pro┗áděﾐí ﾐeohlášeﾐýIh kontrol realizace projektu 
pro sﾐížeﾐí rizika podvodu.  

• Výz┗a k předložeﾐí pláﾐu aktivit a jeho doložeﾐí proHíhá prostředﾐiIt┗íﾏ 
depeše v MS2014+.  

• PříjeﾏIe ﾏá ┗žd┞ ﾐejﾏéﾐě 2 týdﾐ┞ na zpraIo┗áﾐí a předložeﾐí pláﾐu 
aktivit.  

• Předkládá se ve forﾏě tabulky ve forﾏátu .xls dle vzoru na esfcr.cz (složka 
Dokumenty, záložka Pokyny k vyplﾐěﾐí zprávy o realizaci), která je 
elektronicky podepsaﾐá osobou oprá┗ﾐěﾐou jednat za příjeﾏIe ┗ůči ŘO.  

• Zahrnuje ┗šeIhﾐ┞ skupiﾐo┗é akce pro CS.  

 



Pláﾐ akti┗it projektu - vzor 



Údaje ┗ pláﾐu akti┗it 

Jedﾐorázo┗é akIe 

 

• datum akce;  

• čas zahájeﾐí akce;  

• čas ukoﾐčeﾐí akce;  

• pláﾐo┗aﾐý čas pro přestá┗k┞ 
ふpřerušeﾐí akce) v délIe ┗íIe ﾐež 15 
minut;  

• ﾐáze┗ akce a krátký popis obsahu 
akce;  

• ﾏísto koﾐáﾐí akce (obec, ulice, číslo 
popisﾐé, ┗četﾐě ozﾐačeﾐí ﾏístﾐostiぶ;  

• realizátor akce;  

• zda se jedﾐá o akci pouze pro Iílo┗ou 
skupinu projektu, nebo i pro další 
osoby;  

 

• Pro┗ozo┗ﾐ┞, služH┞ klieﾐtůﾏ 

 

• ﾐáze┗ provozovny;  

• krátký popis posk┞to┗aﾐýIh služeH;  

• adresa posk┞to┗áﾐí služeH (obec, 
ulice, číslo popisﾐé, ┗četﾐě ozﾐačeﾐí 
ﾏístﾐostiぶ;  

• specifikace pro┗ozﾐí doby (dny v 
týdﾐu a přesﾐou ote┗íraIí dobu, 
┗četﾐě případﾐýIh přestá┗ek v 
jedﾐotli┗ýIh dnech);  

• provozovatel.  

 



Pláﾐ akti┗it projektu - sankce 

• Sankce za ﾐepředložeﾐí pláﾐu aktivit: 0,5 % z Ielko┗é částk┞ dotace.  

• Pokud ŘO při kontrole na ﾏístě identifikuje, že aktivita, která byla 
ﾐahlášeﾐa v pláﾐu aktivit projektu na daﾐéﾏ ﾏístě a ve staﾐo┗eﾐý 
čas ﾐeproHíhá, jedﾐá se o porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě.  

• Sankce za porušeﾐí rozpočto┗é kázﾐě: 2 % z Ielko┗é částk┞ dotace.  

 

Výjiﾏk┞: 

 

• PříjeﾏIe poskytl ŘO aktualizaci pláﾐu aktivitu projektu, ve které ﾏěl 
ŘO ﾏožﾐost získat informaci o zﾏěﾐě ﾏísta či terﾏíﾐu koﾐáﾐí 
aktivity ふči jejíﾏ zrušeﾐí bez ﾐáhrad┞ぶ.  

• Nekoﾐáﾐí aktivity zapříčiﾐil┞ okolnosti, které příjeﾏIe postupujíIí s 
ﾐáležitou péčí nemohl ovlivnit ani před┗ídat ふﾐapř. ﾐáhlé 
oﾐeﾏoIﾐěﾐí lektora). Toto je příjeﾏIe povinen prokázat.  
 



AktualizaIe pláﾐu akti┗it 
• ProstředﾐiIt┗íﾏ depeše v MS 2014+ 

 

• Předkládá se ve forﾏě tabulky ve forﾏátu .xls dle 
vzoru na esfcr.cz (složka Dokumenty, záložka Pokyny k 
vyplﾐěﾐí zprávy o realizaci), která je elektronicky 
podepsaﾐá osobou oprá┗ﾐěﾐou jednat za příjeﾏIe ┗ůči 
ŘO.  

• Aktivitu lze zﾏěﾐit ﾐejpozději 3 praIo┗ﾐí dny před 
ﾐahlášeﾐýﾏ terﾏíﾐeﾏ (tzn. mezi ﾐahlášeﾐíﾏ a 
terﾏíﾐeﾏ akce zůstá┗ají 2 praIo┗ﾐí dny).  

• Nesplﾐěﾐí povinnosti ﾐahlásit ŘO aktualizaci pláﾐu 
aktivit projektu ﾐeﾐí porušeﾐíﾏ rozpočto┗é kázﾐě.  

 



)půsoHilé a ﾐezpůsoHilé ┗ýdaje 

)půsoH fiﾐaﾐIo┗áﾐí: 
• Režiﾏ Ex ante ふzáloho┗é fiﾐaﾐIo┗áﾐíぶ 
)áloho┗é platby dle fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu: 

• 1.záloho┗á platba 

  = až do ┗ýše 100% dotace, obvykle ve ┗ýši 30 % nebo 50 % 

• Další záloho┗é platby 

  = součet ┗zﾐiklýIh a záro┗eň ┗┞účto┗aﾐýIh způsoHilýIh 
┗ýdajů 

)á┗ěrečﾐé platba/vratka 

  = dle ┗┞účto┗áﾐí záloho┗ýIh plateb a skutečﾐě prokázaﾐýIh 
┗ýdajů 



)půsoHilé ┗ýdaje 

VšeIhﾐ┞ ┗ýdaje ﾏusejí splňo┗at podﾏíﾐku:  
• Hospodárﾐosti  
• Efektivnosti  

• Účelﾐosti  
• Vznikly ┗ doHě realizaIe projektu  

 

 

• ŘídiIí orgáﾐ ふŘOぶ je oprá┗ﾐěﾐ si od příjeﾏIe ┗┞žádat 
jakýkoli dokuﾏeﾐt, který je ﾐezH┞tﾐý pro o┗ěřeﾐí 
způsoHilosti ┗ýdajů ┗ ráﾏIi projektu ふa ﾏůže se jedﾐat i o 
dokuﾏeﾐt, který ┗zﾐikl ┗ doHě před zahájeﾐíﾏ realizaIe 
projektu).  

 



Reálﾐé ┗┞kazo┗áﾐí ┗ýdajů 

• Režiﾏ fiﾐaﾐIo┗áﾐí projektu metodou skutečﾐě 
┗zﾐiklýIh ┗ýdajů:  

• staﾐo┗eﾐí způsoHilosti na základě ┗┞kázáﾐí 
skutečﾐě ┗zﾐiklýIh a uhrazeﾐýIh ┗ýdajů;  

• způsoHilé ┗ýdaje na základě doložeﾐí účetﾐího, 
daňo┗ého či jiﾐého dokladu.  

• Časo┗á způsoHilost = datum vzniku ﾐákladu ﾏusí 
spadat do oHdoHí realizace projektu.  

• Úhrada ┗ýdaje = ┗žd┞ je třeHa ﾏít doklad o 
úhradě ┗ýdaje.  

 



Doklado┗áﾐí ┗ýdajů 

• Veškeré ┗ýdaje, které s┗ojí povahou spadají 
do příﾏýIh ﾐákladů projektu (PN) ﾏusí Hýt 
příjeﾏIe schopen doložit.  

• Origiﾐál┞ dokladů ﾏusí Hýt ozﾐačeﾐ┞ 
registračﾐíﾏ čísleﾏ projektu.  

• Do IS KP2014+ je třeHa naskenovat ┗šeIhﾐ┞ 
doklady, z ﾐiIhž je ﾐároko┗áﾐa částka 
přesahujíIí 10 000 Kč, a s nimi také doklady o 
zaplaIeﾐí.  

 



Účetﾐí doklad┞ 

• Ozﾐačeﾐí (faktura, příjﾏo┗ý doklad, ┗ýdajo┗ý doklad)  

• Obsah účetﾐího případu  

• ÚčastﾐíIi účetﾐího případu  

• Peﾐěžﾐí částka (cena za ﾏěrﾐou jednotku/cena celkem)  

• Okaﾏžik ┗┞hoto┗eﾐí ÚD a okaﾏžik uskutečﾐěﾐí ÚP  

• Podpiso┗ý zázﾐaﾏ osoby odpo┗ědﾐé za ÚP  

• Podpiso┗ý zázﾐaﾏ osoby odpo┗ědﾐé za zaúčto┗áﾐí  
 



Kategorie způsoHilýIh ┗ýdajů OP) 

• 1. Celko┗é způsoHilé ┗ýdaje  
• 1.1 Příﾏé ﾐáklad┞  

 

• 1.1.1 OsoHﾐí ﾐáklad┞  
• 1.1.2 Cesto┗ﾐé  
• 1.1.3 )ařízeﾐí, ┗┞Ha┗eﾐí a spotřeHﾐí ﾏateriál  
• 1.1.4 Nákup služeH  
• ヱ.ヱ.ヵ DroHﾐé sta┗eHﾐí úpra┗┞ ふdo ヴヰ tis. Kčぶ  
• 1.1.6 Příﾏá podpora CS  

 

• 1.2 Nepříﾏé ﾐáklad┞  
 



Nepříﾏé ﾐáklad┞ 

• Prokazují se % poﾏěreﾏ ┗ůči skutečﾐě 
┗┞ﾐaložeﾐýﾏ způsoHilýﾏ příﾏýﾏ ﾐákladůﾏ v 
ráﾏIi ZoR s ŽoP.  

• Každá platba příjeﾏIi v soHě zahrnuje 
prostředk┞ na příﾏé i ﾐepříﾏé ﾐáklad┞ dle 
staﾐo┗eﾐého poﾏěru.  

• Nejčastěji 25% příﾏýIh ﾐákladů.  

• Na základě zá┗ěrečﾐého ┗┞účto┗áﾐí se ﾏůže % 
NN sﾐížit.  



Nepříﾏé ﾐáklad┞ 

• Pro projekt┞, u ﾐiIhž podstatﾐá ┗ětšiﾐa ﾐákladů ┗zﾐikﾐe forﾏou ﾐákupu služeH od 
e┝terﾐíIh doda┗atelů, jsou způsoHilá proIeﾐta ﾐepříﾏýIh ﾐákladů sﾐížeﾐa.  

• Podíl┞ pro ﾐepříﾏé ﾐáklad┞ jsou sﾐížeﾐ┞ pro projekt┞ s oHjeﾏeﾏ ﾐákupu služeH ┗ těIhto 
iﾐteﾐIíIh:  

Podíl ﾐákupu služeH ﾐa 
Ielko┗ýIh příﾏýIh 
způsoHilýIh ﾐákladeIh 
projektu 

Sﾐížeﾐí podílu ﾐepříﾏýIh 
ﾐákladů ┗┞hlášeﾐého ┗e ┗ýz┗ě 

Do ヶヰ % ┗četﾐě Platí základﾐí podíl┞ 
ﾐepříﾏýIh ﾐákladů 

VíIe ﾐež ヶヰ % a ﾏéﾐě ﾐež 9ヰ 
% 

Sﾐížeﾐí ﾐa ン/ヵ ふヶヰ%ぶ 
základﾐího podílu, tj. ヱヵ % 

9ヰ  % a ┗ýše Sﾐížeﾐí ﾐa ヱ/ヵ ふヲヰ %ぶ 
základﾐího podílu,  tj. ヵ % 



Nepříﾏé ﾐáklad┞  
• Administrativa, řízeﾐí projektu ふ┗četﾐě fiﾐaﾐčﾐíhoぶ, účetﾐiIt┗í, 

personalistika koﾏuﾐikačﾐí a iﾐforﾏačﾐí opatřeﾐí, oHčerst┗eﾐí a 
stra┗o┗áﾐí a podpůrﾐé procesy ふstra┗ﾐé i pro CS).  

 

• Cesto┗ﾐí ﾐáhrad┞ spojeﾐé s praIo┗ﾐíﾏi cestami realizačﾐího týﾏu. 

•   

• SpotřeHﾐí ﾏateriál, zařízeﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí ふﾐeplatí pro CS).  

 

• Prostory pro realizaci projektu (prostory k administraci, odpisy platí 
i pro CS, energie, ┗odﾐé, stočﾐé platí i pro CS.  

 

• Ostatﾐí pro┗ozﾐí ┗ýdaje (internet, telefon i pro CS).  

  



OsoHﾐí ﾐáklad┞ 

• PraIo┗ﾐí ú┗azk┞ zaﾏěstﾐaﾐIe se ﾐesﾏí překrý┗at a ﾐeﾐí ﾏožﾐé, 
aby byl za stejnou práIi placen ┗íIekrát.  

• Výše ú┗azku = ﾏa┝iﾏálﾐě 1,0 ふsoučet ┗eškerýIh ú┗azků 
zaﾏěstﾐaﾐIe u ┗šeIh suHjektů zapojeﾐýIh do projektu – příjeﾏIe i 
partnera projektu), a to po celou dobu zapojeﾐí daﾐého praIo┗ﾐíka 
do realizace projektu.  

• Realizačﾐí týﾏ projektu (RT) = zařazeﾐí mezi příﾏé/ﾐepříﾏé 
ﾐáklad┞ projektu dle praIo┗ﾐí ﾐáplﾐě v projektu, dle vazby na CS – 
příﾏá x ﾐepříﾏá vazba.  

• PŘÍMÉ NÁKLADY: pouze příﾏá práIe s CS nebo zajištěﾐí ┗ýstupu, 
který je určeﾐ k příﾏéﾏu ┗┞užití CS.  

• NEPŘÍMÉ NÁKLADY: projekto┗ý/fiﾐaﾐčﾐí ﾏaﾐažer a ostatﾐí pozice 
ふadﾏiﾐistrati┗ﾐí, podpůrﾐéぶ, které ﾐepraIují příﾏo s CS.  

 



OsoHﾐí ﾐáklad┞ 

• PraIo┗ﾐí smlouvy, DPČ a DPP ﾏusí Hýt uza┗řeﾐ┞ v souladu se zákoﾐíkeﾏ 
práIe.  

• Mzdo┗é ﾐáklad┞ = hruHá mzda / plat nebo odﾏěﾐa ふDPČ, DPP, OSVČぶ + 
odvody zaﾏěstﾐa┗atele na SP a ZP a další poplatky spojeﾐé se 
zaﾏěstﾐaﾐIeﾏ hrazeﾐé zaﾏěstﾐa┗ateleﾏ po┗iﾐﾐě na základě prá┗ﾐíIh 
předpisů ふﾐapř. zákoﾐﾐé pojištěﾐí odpo┗ědﾐosti zaﾏěstﾐa┗atele za škodu 
při praIo┗ﾐíﾏ úrazu nebo nemoci z po┗oláﾐíぶ.  

• Náhrad┞  

• za dovolenou (4, 5 nebo 8 týdﾐů do┗oleﾐé dle typu zaﾏěstﾐa┗atele, viz § 
213 zákoﾐa č. 262/2006 Sb., zákoﾐík práIeぶ - způsoHilé pouze v rozsahu, v 
jakéﾏ odpo┗ídají zapojeﾐí zaﾏěstﾐaﾐIe do realizace projektu;  

• v případě překážek v práIi (v souladu se zákoﾐíkeﾏ práIeぶ;  
• za dny dočasﾐé praIo┗ﾐí neschopnosti nebo karaﾐtéﾐ┞ (jejich poﾏěrﾐá 

částぶ.  
 



OsoHﾐí ﾐáklad┞ 

• Náležitosti PS, DPČ a DPP:  

• Popis praIo┗ﾐí čiﾐﾐosti ┗┞koﾐá┗aﾐé pro projekt  

• Identifikace projektu ふﾐáze┗ či reg. čísloぶ  
• Výše ú┗azku či počet hodin za časo┗ou jednotku  

• Výše mzdy, platu, odﾏěﾐ┞  

 

• Další zákoﾐeﾏ staﾐo┗eﾐé ﾐáležitosti:  
• PS (druh práIe, ﾏísto ┗ýkoﾐu, den ﾐástupu do práIe, ﾐárok na dovolenou, způsoH 

┗ýpo┗ědi apod.);  

• DPP, DPČ (doba na kterou se dohoda uza┗írá, ﾏusí Hýt uza┗řeﾐa píseﾏﾐě). 

•   

• V┞kazují se v soupisce lidskýIh zdrojů: SD – 2 Lidské zdroje. 

•   

• U osoHﾐíIh ﾐákladů projektu nad 10 tis. Kč příjeﾏIe dokládá ke kontrole také 
kopie ┗ýpisů z BÚ, případﾐě kopie VPD.  

  



PraIo┗ﾐí ┗ýkaz┞ 

 

• PraIo┗ﾐí ┗ýkaz┞ jsou u praIo┗ﾐíků projektu ┗┞žado┗áﾐ┞ jen při ┗ýsk┞tu 
alespoň jedﾐé z ﾐásledujíIíIh 2 okolﾐostí:  

• aぶjedﾐá se o praIo┗ﾐíka, který v ráﾏIi daﾐého praIo┗ﾐěprá┗ﾐího vztahu 
┗┞koﾐá┗á čiﾐﾐosti pro projekt i mimo projekt;  

• Hぶjedﾐá se o projekt, ve kteréﾏ se ┗┞uží┗ají ﾐepříﾏé ﾐáklad┞, a popis 
praIo┗ﾐí čiﾐﾐosti u daﾐé praIo┗ﾐí pozice obsahuje čiﾐﾐosti spadajíIí jak do 
příﾏýIh, tak do ﾐepříﾏýIh ﾐákladůぶ.  

• Výkaz┞ se zpraIo┗á┗ají za jedﾐotli┗é ﾏěsíIe (ne po dnech, ale po 
skupiﾐáIh čiﾐﾐostíぶ.  

• PraIo┗ﾐí ┗ýkaz:  

• ﾏusí Hýt podepsáﾐ praIo┗ﾐíkeﾏ a ﾐadřízeﾐýﾏ praIo┗ﾐíkeﾏ, u obou 
podpisů ﾏusí Hýt uvedeno datum podpisu;  

• sken praIo┗ﾐího ┗ýkazu ﾏusí Hýt ﾐahráﾐ do ISKP14+.  

• https://www.esfcr.cz/pracovni-vykaz-opz  

 



PraIo┗ﾐí ┗ýkaz - vzor 



Cesto┗ﾐé 

Cesto┗ﾐí ﾐáhrad┞ = ﾐáhrad┞ za jízdﾐí ┗ýdaje, 
┗ýdaje na uH┞to┗áﾐí, za stra┗ﾐé a ﾐutﾐé ┗edlejší 
┗ýdaje.  

 

• Cesto┗ﾐí ﾐáhrad┞ spojeﾐé s praIo┗ﾐíﾏi 
cestami ふtuzeﾏské i zahraﾐičﾐíぶ realizačﾐího 

týﾏu jsou hrazeny z ﾐepříﾏýIh ﾐákladů!  



)ařízeﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí, spotřeHﾐí 
ﾏateriál ふ┗č. ﾐájﾏu a odpisůぶ 

 

• Iﾐ┗estičﾐí ┗ýdaje = odpiso┗aﾐý hﾏotﾐý majetek ふpořizo┗aIí hodnota ┗┞šší 
ﾐež 40 tis. Kčぶ a ﾐehﾏotﾐý majetek ふpořizo┗aIí cena ┗┞šší ﾐež 60 tis. Kčぶ.  

• Neiﾐ┗estičﾐí ┗ýdaje = ﾐeodpiso┗aﾐý hﾏotﾐý ふpořizo┗aIí hodnota ﾐižší ﾐež 
40 tis. Kčぶ a ﾐehﾏotﾐý majetek ふpořizo┗aIí cena ﾐižší ﾐež 60 tis. Kčぶ.  

• )ařízeﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí pro čleﾐ┞ RT, kteří příﾏo praIují s CS nebo zajišťují 
┗ýstup k příﾏéﾏu ┗┞užití CS.  

• Nákup ┗┞Ha┗eﾐí pro RT, ﾐapř. ﾐákup ┗ýpočetﾐí techniky - pro praIo┗ﾐík┞ 
RT lze pořídit pouze tako┗ý počet kusů zařízeﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí, který odpo┗ídá 
┗ýši ú┗azku čleﾐů RT = 1 ks na 1 ú┗azek; pokud je ú┗azek ﾐižší, lze uplatnit 
pouze část pořizo┗aIí ceny, ┗ztahujíIí se k daﾐéﾏu ú┗azku (0,5 ú┗azek = 
0,5 ceny ┗ýpočetﾐí techniky), ú┗azk┞ jedﾐotli┗ýIh čleﾐů RT je ﾏožﾐé sčítat.  

• No┗ě zařazeﾐ do této skupiny ┗ýdajů i ﾐáH┞tek ふrozdíl oproti OP LZZ).  

• Pokud jakýkoli┗ ﾐákup zařízeﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí patří na základě ┗┞ﾏezeﾐí 
ﾐepříﾏýIh ﾐákladů (dle kapitoly 6.4.16 Spec. pravidel) mezi ﾐepříﾏé 
ﾐáklad┞, nelze tyto ┗ýdaje řadit mezi příﾏé způsoHilé ﾐáklad┞.  

 



)ařízeﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí, spotřeHﾐí 
ﾏateriál ふ┗č. ﾐájﾏu a odpisůぶ 

• V ráﾏIi kapitoly lze také hradit:  

• Nájeﾏ či leasing zařízeﾐí a ┗┞Ha┗eﾐí, budov  

• Operati┗ﾐí leasing = ﾐájeﾏﾐé ふsplátk┞ぶ leasingu, smlouva o ﾐájﾏu 
nebo operati┗ﾐíﾏ leasingu  

 

• Fiﾐaﾐčﾐí leasing = způsoHilé jsou pouze splátk┞ leasingu, ┗ztahujíIí 
se k oHdoHí tr┗áﾐí projektu ふdaﾐě a fiﾐaﾐčﾐí čiﾐﾐost proﾐajíﾏatele 
sou┗isejíIí s leasingovou smlouvou nejsou způsoHilýﾏi ┗ýdajiぶ.  

• Odpisy ふdaňo┗éぶ  
• DlouhodoHého hﾏotﾐého a ﾐehﾏotﾐého majetku použí┗aﾐého pro 

účel┞ projektu, které ┗┞uží┗á CS.  

• Jsou způsoHilýﾏ ┗ýdajeﾏ po dobu tr┗áﾐí projektu za předpokladu, 
že ﾐákup tako┗ého majetku ﾐeﾐí součástí způsoHilýIh ┗ýdajů na 
projekt.  

 



Nákup služeH, droHﾐé sta┗eHﾐí úpra┗┞ 

• Nákup služeH  

• Dodáﾐí služH┞ ﾏusí Hýt ﾐezH┞tﾐé k realizaci projektu a ﾏusí ┗┞t┗ářet 
novou hodnotu, ﾐapř.:  

• zpraIo┗áﾐí aﾐalýz, průzkuﾏů, studií  
• lektorské služH┞  

• školeﾐí a kurzy  

• ┗┞t┗ořeﾐí ﾐo┗ýIh puHlikaIí, školiIíIh ﾏateriálů nebo ﾏaﾐuálů, CD/DVD  

• proﾐájeﾏ prostor pro práIi s CS ふﾐapř. proﾐájeﾏ učeHﾐ┞ぶ  
 

• DroHﾐé sta┗eHﾐí úpra┗┞  

• Cena ┗šeIh dokoﾐčeﾐýIh sta┗eHﾐíIh úpra┗ v jednom zdaňo┗aIíﾏ oHdoHí, 
která ﾐepřesáhﾐe v úhrﾐu 40 000 Kč na každou jednotlivou účetﾐí položku 
majetku.  

• Např. úpra┗a praIo┗ﾐího ﾏísta, které usﾐadﾐí přístup osoHáﾏ zdra┗otﾐě 
postižeﾐýﾏ.  

 

 



Příﾏá podpora pro CS 

 

• Mzdy zaﾏěstﾐaﾐIů z CS (PS, DPČ, DPP ne) – max. limit staﾐo┗eﾐý 
pro ﾏěsíI práIe zaﾏěstﾐaﾐIe je ve ┗ýši trojﾐásoHku ﾏiﾐiﾏálﾐí mzdy 
za ﾏěsíI při 40hodiﾐo┗é týdeﾐﾐí praIo┗ﾐí doHě.  

• Cesto┗ﾐé, uH┞to┗áﾐí a stra┗ﾐé při služeHﾐíIh IestáIh pro CS.  

• Příspě┗ek na péči o dítě a další zá┗islé osoby – poskytuje se po 
dobu tr┗áﾐí školeﾐí nebo při ﾐástupu ﾐezaﾏěstﾐaﾐé osoby do 
ﾐo┗ého zaﾏěstﾐáﾐí (v tomto případě se poskytuje po dobu max. 6 
ﾏěs.).  

• Příspě┗ek na zapraIo┗áﾐí (dle zákoﾐa č. 435/2004 Sb., zákoﾐ o 
zaﾏěstﾐaﾐostiぶ – poskytuje se po dobu max. 3 ﾏěs., ﾐej┗ýše do 
poloviny ﾏiﾐiﾏálﾐí mzdy.  

• Jiﾐé ﾐezH┞tﾐé ﾐáklad┞ pro CS pro realizo┗áﾐí jejich aktivit ふprohlídka 
zdra┗otﾐí způsoHilosti pro ┗ýkoﾐ práIe, ┗ýpis z rejstříku trestůぶ.  

 



Příjﾏ┞ projektu 

• Příjﾏ┞ za posk┞to┗aﾐé služH┞, které jsou i jen částečﾐě fiﾐaﾐIo┗aﾐé v ráﾏIi 
projektu ふkoﾐfereﾐčﾐí poplatky, poplatky za školeﾐí apod.).  

• Příjﾏ┞ za prodej ┗ýroHků, které vznikly v ráﾏIi projektu (tj. ┗ýroHků, na 
jejiIhž vznik byly ┗┞ﾐaložeﾐ┞ ┗ýdaje projektu).  

• Proﾐájeﾏ prostor, zařízeﾐí, softwaru atd. fiﾐaﾐIo┗aﾐýIh v ráﾏIi projektu.  

• Prostředk┞, kterýﾏi partner či další subjekt zapojeﾐý do realizace projektu 
ふﾐapř. jako zaﾏěstﾐa┗atel školeﾐýIh osob) spolufinancuje z ┗lastﾐíIh 
zdrojů projekto┗é čiﾐﾐosti z dů┗odu aplikace ﾐěkteré z Hloko┗ýIh ┗ýjiﾏek 
ze zákazu ┗eřejﾐé podpory.  

 

• Příjﾏeﾏ projektu nikdy nejsou:  

• Úrok┞ ┗┞geﾐero┗aﾐé na Haﾐko┗ﾐíIh účteIh příjeﾏIe.  

• Platby, které příjeﾏIe oHdrží ze sﾏlu┗ﾐíIh pokut v důsledku porušeﾐí 
smlouvy.  

• Platby, které ┗zﾐikají v důsledku toho, že třetí osoba ┗┞Hraﾐá podle 
pravidel pro zadá┗áﾐí zakázek svou ﾐaHídku stáhﾐe ふpeﾐěžﾐí jistota).  

 

 



)ﾏěﾐ┞ rozpočtu 

• )ﾏěﾐ┞ rozpočtu jsou ﾏožﾐé, ﾐesﾏí ale ﾐarušit charakter a hla┗ﾐí záﾏěr projektu, ﾏusí Hýt pro 
projekt ﾐezH┞tﾐé a efekti┗ﾐí.  

• Rozlišují se podstatﾐé a ﾐepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ (kap. 5.1 SpeIifiIké části pravidel pro žadatele a 
příjeﾏIeぶ.  

• Každá zﾏěﾐa rozpočtu ﾏusí Hýt odů┗odﾐěﾐa.  

• Celko┗á ┗ýše rozpočtu ﾐeﾏůže Hýt ﾐa┗ýšeﾐa.  

• Položk┞ rozpočtu nemohou Hýt přečerpáﾐ┞.  

 

• Nepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ rozpočtu:  

• - zﾏěﾐa rozpočtu projektu ふpřesuﾐ mezi položkaﾏi, ┗┞t┗ářeﾐí ﾐo┗ýIh položek, zrušeﾐí položekぶ v  

•   ráﾏIi jedﾐé kapitoly rozpočtu;  

• - přesuﾐ prostředků mezi jedﾐotli┗ýﾏi kapitolami rozpočtu do ┗ýše 20 % Ielko┗ýIh způsoHilýIh   

•   ┗ýdajů projektu.  

 

• Podstatﾐé zﾏěﾐ┞ rozpočtu:  

• - přesuﾐ prostředků mezi jedﾐotli┗ýﾏi kapitolami rozpočtu ┗┞šší ﾐež 20 % Ielko┗ýIh způsoHilýIh     

          ┗ýdajů projektu;  

• - přesuﾐ v rozpočtu mezi položkaﾏi na ﾐeiﾐ┗estičﾐí a iﾐ┗estičﾐí ┗ýdaje.  



 

 

)MĚNY PROJEKTU ふPODSTATNÉ A 
NEPODSTATNÉ)  



)ﾏěﾐ┞ projektu 

Podstatﾐé zﾏěﾐ┞ – před jejich pro┗edeﾐíﾏ je potřeHa 
souhlas řídíIího orgáﾐu ふŘOぶ  
• zﾏěﾐ┞ ┗┞žadujíIí ┗┞dáﾐí zﾏěﾐo┗ého prá┗ﾐího aktu  

• zﾏěﾐ┞ ﾐe┗┞žadujíIí ┗┞dáﾐí zﾏěﾐo┗ého prá┗ﾐího aktu  

• vliv na charakter projektu, splﾐěﾐí Iílů nebo dobu realizace 
projektu  

• žádost o zﾏěﾐu v MS 2014+  

• ŘO ﾏá na posouzeﾐí zﾏěﾐ┞ 20 praIo┗ﾐíIh dﾐů (od 
předložeﾐí žádosti o zﾏěﾐuぶ  

• zﾏěﾐa ﾐesﾏí Hýt provedena před sIh┗áleﾐíﾏ ze strany ŘO, 
resp. před ┗┞dáﾐíﾏ zﾏěﾐo┗ého prá┗ﾐího aktu  

  



)ﾏěﾐ┞ projektu 

Nepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ – ﾐe┗┞žadují zﾏěﾐu prá┗ﾐího 
aktu  

• zﾏěﾐ┞, o kterýIh je potřeHa informovat ŘO bez 
zH┞tečﾐého prodleﾐí od data pro┗edeﾐí zﾏěﾐ┞  

• zﾏěﾐ┞, o kterýIh je potřeHa informovat ŘO 10 
dﾐů před předložeﾐíﾏ zprá┗┞ o realizaci projektu  

• zﾏěﾐ┞ rozpočtu, o kterýIh je potřeHa informovat 
ŘO spolu se zprá┗ou o realizaci projektu  

Zﾏěﾐ┞ v osoHě příjeﾏIe  



Nepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ 

Informovat ŘO bez zH┞tečﾐého prodleﾐí od data pro┗edeﾐí zﾏěﾐ┞  

• koﾐtaktﾐí osoby projektu ふ┗č. koﾐtaktﾐíIh údajů, adresy pro 
doručeﾐí…)  

• sídla příjeﾏIe podpory;  

• osob statutárﾐíIh orgáﾐů příjeﾏIe;  

• ﾐáz┗u příjeﾏIe ふsoučástí ﾐesﾏí Hýt pře┗od/přeIhod prá┗ a 
po┗iﾐﾐostí příjeﾏIe z prá┗ﾐího aktu).  

Informovat ŘO 10 dﾐů před předložeﾐíﾏ ZoR  

• zﾏěﾐa fiﾐaﾐčﾐího pláﾐu  

• zﾏěﾐa rozpočtu v ráﾏIi jedﾐé kapitoly ふpřesuﾐ mezi položkaﾏi, 
ﾐo┗é položk┞ぶ  

• přesuﾐ prostředků mezi kapitolami rozpočtu do ┗ýše 20% Ielko┗ýIh 
způsoHilýIh ┗ýdajů projektu ふpočítá se kuﾏulo┗aﾐě od ┗┞dáﾐí 
prá┗ﾐího aktu či posledﾐí podstatﾐé zﾏěﾐ┞ぶ  
 



Nepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ 

Informovat ŘO spolu se zprá┗ou o realizaci projektu  

• zﾏěﾐa ﾏísta realizace nebo úzeﾏí dopadu (jen případ┞ bez vlivu na 
způsoHilost ┗ýdajůぶ  

• zﾏěﾐa ve způsoHu pro┗áděﾐí KA bez vlivu na plﾐěﾐí Iílů ふteIhﾐiIké 
aspekty – harmonogram, rozfázo┗áﾐí aktivity, zﾏěﾐa v počtu 
pláﾐo┗aﾐýIh čiﾐﾐostí, zﾏěﾐa záHěru v počtu účastﾐíku, lokality)  

• ﾐa┗ýšeﾐí počtu zapojeﾐýIh osob CS  

• zﾏěﾐa složeﾐí realizačﾐího týﾏu  

• zﾏěﾐ┞ smluv o partﾐerst┗í  
• ┗┞puštěﾐí partnera z realizace projektu ふzáﾐik partﾐerské org., bez 

vlivu na VP)  

• zﾏěﾐa plátIo┗st┗í DPH příjeﾏIe či partnera s fin. příspě┗keﾏ.  

 



Podstatﾐé zﾏěﾐ┞  

Ne┗┞žadujíIí ┗┞dáﾐí zﾏěﾐo┗ého prá┗ﾐího aktu 
 

• zﾏěﾐ┞ v KA (vyjma teIhﾐiIkýIh aspektůぶ, př. zrušeﾐí či přidáﾐí KA  

• přesuﾐ prostředků mezi kapitolami rozpočtu v objemu nad 20 % 
CZV ふkuﾏulo┗aﾐě od ┗┞dáﾐí prá┗. aktu nebo ﾏiﾐulé podstatﾐé 
zﾏěﾐ┞ぶ  

• přesuﾐ v rozpočtu mezi investicemi a neinvesticemi  

• zﾏěﾐa Haﾐko┗ﾐího účtu projektu /projektů  

• zﾏěﾐa ┗┞ﾏezeﾐí ﾏoﾐitoro┗aIíIh oHdoHí (bez vlivu na terﾏíﾐ konce 
projektu)  

• zﾏěﾐa v terﾏíﾐeIh dílčíIh kroků (tam, kde prá┗ﾐí akt tyto terﾏíﾐ┞ a 
kroky obsahuje)  

 



Podstatﾐé zﾏěﾐ┞ 

 

V┞žadujíIí ┗┞dáﾐí zﾏěﾐo┗ého prá┗ﾐího aktu:  

 
• zﾏěﾐa pláﾐo┗aﾐýIh ┗ýstupů a ┗ýsledků projektu 

ふiﾐdikátorůぶ;  
• zﾏěﾐa terﾏíﾐu ukoﾐčeﾐí realizace projektu;  

• ﾐahrazeﾐí partnera jiﾐýﾏ subjektem/ jiﾐýﾏi subjekty;  

• ┗┞puštěﾐí partnera z realizace projektu z dů┗odu jeho 
záﾐiku (pokud doIhází k ﾐa┗ýšeﾐí ┗eřejﾐé podpory).  

• Žádost o zﾏěﾐu je ﾏožﾐo stáhﾐout do doby její 
sIh┗áleﾐí/odﾏítﾐutí.  



Podstatﾐé a ﾐepodstatﾐé zﾏěﾐ┞ ┗ 
ráﾏIi zﾏěﾐ ┗ osoHě příjeﾏIe 

 

)ﾏěﾐ┞ v osoHě příjeﾏIe:  

 
• zﾏěﾐa prá┗ﾐí formy příjeﾏIe podpory (NZ);  

• Přeﾏěﾐa oHIhodﾐí společﾐosti nebo družst┗a dle zákoﾐa 125/2008 Sb., o 
přeﾏěﾐáIh obch. společﾐostí a družste┗ – fúze, rozděleﾐí pře┗od (PZ předeﾏ, bez 
ﾐo┗ého prá┗ﾐího aktu);  

• slučo┗áﾐí, splý┗áﾐí a rozdělo┗áﾐí školskýIh prá┗ﾐiIkýIh osob (PZ předeﾏ, bez 
ﾐo┗ého prá┗ﾐího aktu);  

• zﾏěﾐa příjeﾏIe ze zákoﾐa, kdy od určitého data dojde k jeho přejﾏeﾐo┗áﾐí či 
zﾏěﾐě prá┗ﾐí formy (NZ, ŘO bere na ┗ědoﾏíぶ;  

• zﾏěﾐa příjeﾏIe, kdy na základě zﾏěﾐ┞ zákoﾐa, usﾐeseﾐí ┗lád┞ apod. dojde od 
určitého data k přeﾐosu agendy, které se projekt týká, z jednoho subjektu na jiﾐý 
(bez souhlasu ŘO předeﾏ, ale zﾏěﾐo┗ý prá┗ﾐí akt);  

• zﾏěﾐa nelze mezi růzﾐýﾏi subjekty, z FO na PO, při prodeji či propaIhto┗áﾐí 
organizace či její části.  
 



Kontroly 

Kontrola adﾏiﾐistrati┗ﾐí a kontrola na ﾏístě  
• Kontrola adﾏiﾐistrati┗ﾐí zﾐaﾏeﾐá kontrolu zprá┗┞ o 

realizaci projektu a žádosti o platbu prostředﾐiIt┗íﾏ 
s┞stéﾏu MS2014+  

• Kontrola na ﾏístě je ┗┞koﾐá┗áﾐa na základě čl. 125 odst. 4 
písﾏ. a) a čl. 125 odst. 5 oHeIﾐého ﾐařízeﾐí a zákoﾐa č. 
320/2001 Sb., o fiﾐaﾐčﾐí kontrole ve ┗eřejﾐé sprá┗ě a o 
zﾏěﾐě ﾐěkterýIh zákoﾐů ふzákoﾐ o fiﾐaﾐčﾐí kontrole).  

• Kontroly před ┗┞dáﾐíﾏ prá┗ﾐího aktu  

• Kontroly/audity po ┗┞dáﾐí prá┗ﾐího aktu ふohlášeﾐá i 
ﾐeohlášeﾐá kontrola)  

 



Veřejﾐé zakázk┞ 

• Pravidla pro zadá┗áﾐí zakázek najdete v OHeIﾐé části pravidle pro 
žadatele a příjeﾏIe  

• PříjeﾏIe ﾏusí při přípra┗ě zadá┗aIího řízeﾐí i v jeho průHěhu 
počítat s časeﾏ ﾐezH┞tﾐýﾏ na kontroly pro┗áděﾐé ŘO!  

• PříjeﾏIe zasílá dokumentaci prostředﾐiIt┗íﾏ IS KP14+, ŘO mu 
prostředﾐiIt┗íﾏ stejﾐého s┞stéﾏu poskytuje zpětﾐou vazbu, zda lze 
na základě předložeﾐé dokumentace dojít k zá┗ěru, že zadá┗aIí 
řízeﾐí by ﾐeﾏělo Hýt v rozporu s pravidly. Za zasláﾐí dokumentace se 
po┗ažuje i posk┞tﾐutí odkazu na ┘eHo┗é stráﾐk┞, na ﾐiIhž je 
dokumentace ┗eřejﾐě dostupﾐá. PříjeﾏIe je povinen na základě 
┗┞žádáﾐí ŘO předložit stanovenou dokumentaci k zadá┗aIíﾏu řízeﾐí, 
která je v origiﾐále v jiﾐéﾏ ﾐež v českéﾏ jazyce, v úředﾐě o┗ěřeﾐéﾏ 
překladu či v prostéﾏ překladu do českého jazyka.  

 

 



Veřejﾐé zakázk┞ 

• PříjeﾏIe zasílá dokumentaci k zadá┗aIíﾏu řízeﾐí (hodnota od 400 tisíI Kčぶ v těIhto 
okaﾏžiIíIh:  

• a) před ┗┞hlášeﾐíﾏ ┗ýHěro┗ého/zadá┗aIího řízeﾐí (tj. kontrole podléhá ┗ýz┗a k 
podáﾐí ﾐaHídek či jinak ozﾐačeﾐý dokument plﾐíIí danou funkci);  

• b) před podpisem smlouvy s ┗┞Hraﾐýﾏ dodavatelem poté, co zadavatel provedl 
posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek (tj. kontrole podléhá: z┗eřejﾐěﾐí ┗ýz┗┞ k podáﾐí 
ﾐaHídek či jinak ozﾐačeﾐého dokumentu plﾐíIího danou funkci, případﾐé 
posk┞to┗áﾐí dodatečﾐýIh iﾐforﾏaIí, pro┗edeﾐí posouzeﾐí a hodﾐoIeﾐí ﾐaHídek a 
připra┗eﾐá smlouva s dodavatelem);  

• c) před podpisem dodatku ke sﾏlou┗ě s dodavatelem (tj. kontrole podléhá 
připra┗eﾐý dodatek ke sﾏlou┗ě s dodavatelem).  

 

Na těIhto stráﾐkáIh naleznete Doporučeﾐí pro úspěšﾐou realizaci ┗eřejﾐýIh zakázek v 
ráﾏIi OPZ z 22.2.2019: 

 

• https://www.esfcr.cz/vzory-pro-zadavaci-vyberova-rizeni-opz/-
/dokument/10225301 
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Kontakty 

Kontakty na MPSV:  

• Iﾐg. Aleš No┗ák 

• č.t.: 9ヵヰ ヱ9ヲ ΑΑヲ 

• e-mail: ales.novak@mpsv.cz 

 

Kontakty na MAS:  

• PhDr. Alena Cepáko┗á 

• č.t.: ヶヰヲ ンΑン ヵンヶ 

• E-mail: cepakova@masvodryba.cz 

 

mailto:ales.novak@mpsv.cz
mailto:cepakova@masvodryba.cz


Děkujeﾏe za pozorﾐost  
a přejeﾏe hodﾐě štěstí při 

realizaci 
.  


